






(কৌতুক নাটিক। ) 

" চ্টাল্প থিম্সেটাল্ে অভিনীত 

আীনারায়ণচন্দ্র বস্তু 
প্রণীত 

সাধন! লাইত্রেরী, 

২৩ নং ক্যানিং ইরা, _কলিকাত। 

মূল্য ॥০ আন! । 

্রন্থকারের সর্ধ সব সংরক্দিত। 



প্রকাশ কস 

প্রীকুষ্ণকিস্কর শেঠ, 
সাধনা লাইবেরী-_ 

২৩ নং ক্যানিং ট্রাট, কলিকাতা । 

প্রিণ্টার__ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল, 
"সিচ্জেম্ল্ প্রেস” 

৭৭ নং হরিঘোষের ই্বীট, 
কলিকাতা। 
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মুন্সী মহবুব্ 

কাবাব 

খোদাবন্স 

থালিল 

নূরমতম্মদ 

গীরমহম্মদ 

গুর 

জিনং 

ইম্লি 

গুলফন বিবি 

নেকনজর 
পুরুষ। 

খোরাসানের শাসনকর্তা । 

এঁ হাবসি কণ্মচারী। 

এ বেতনহৃক্ত কবি। 

এ বালকনতা। 

ধনাঢ্য সরাই ওয়াল | 

থোদাবন্সের পুত্র । 

মোসাহেবদয় | 

রঃ বেকার বাবুচি। 

সিপাহীগণ, খরিদদারগণ ইত্যাদি । 

্ত্ী। 
ইরাহিমের বন্া|। 

িনতের স£চরা। 

”*" খোদাবন্সের পরা। 

সথীগণ, পরিচারিকাগণ। 
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শনিবার, ২৭ শে আশ্বিন ১৩২৯। 
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রঙ্গতৃমি সঙ্জাকর *** 

স্মারক 

সঙগতী ৷ 

শ্রঘুক্ত অপরেশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায়। 

গা 

7 

ভূতনাথ দাস স্ুরসাগর। 

ক্ষীরোদচন্ত্র বন্যোপাধাায় 

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শর্চচন্্র মিত্র। 

অমূল্যচব্রণ সুরু । 

বিশ্বনাথ চক্রবত্তী। 

সতীশন্ত্র ববাক। 

ও 

মন্মথ নাথ ঘোষ । 



মালিক ইব্রাহিম 

থোদাবক 

থালিল « 

ইব্লিস্ 
মহবুব 

কাবাব 
গফুর 

নুরুমহম্মদ 

পীরমহম্মদ 

সিপাহীদয় | 

থরিপদা গণ ৰ 

আরদালি 

জিনং 

ইম্লি 

গুলফন 

বাইজীদয় 1 

ইত্যাদি 

চরিত্র। 

মুক্ত থগেন্দ্রনাথ দাস। 

৪. ধীরেন্রনাথ বন্যোপাধায়। 

এ. প্রফুল্লকুমায় সেনগুপ্ু। 

০. নরেন্দ্রনাথ সিংহ। 

»  ননিলাল দে। 

শ্রী্মতী নীহাল্পবাল দাসী । 
ত্ীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার । 

৪. বিজয়কৃষ্জ মুখোপাধ্যায়। 

«এ. আগুতোষ তট্রাচার্যা। 

এ তারকনাথ ঘোষ। 

এ. সতীশচন্দ্র দত্ত। 

এ সতীশচন্দ্র দত্ত । 

,. তারকনাথ ঘোষ। 

». বিনোদবিহারী ঘোষ। 

৮ রী 

আমতী রুষ্ণতামিনী দাসী। 

এ. নিভাননী দাসী। 

॥  কোহিনুরবাল। দাসী। 

৮». হেমস্তকুমারী দাসী। 

এ  দুনিয়াবাল! দাসী | 

ইত্যাি। 





উৎসর্গ 

ভিষগাচাধধ্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্ধ, 
৭নং রাজাবাগান সীট, 

কলিকাত। 

স্যার! 

আপনার নেক্-নজরের অধিচ্ছিন্ন ধারায় আমি কখনও 

বঞ্চিত হই নাই । আপনার নাট্যসাহিত্যপ্রীতি সর্বজনবিদিত, 

সেই ভরসায় অকিঞ্চিগকর হইলেও আমার “নেক্নজর্থানি 

আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম। 

অনুগত্ত-- 
€€ অথার 5) 





০ ্বত্স্য 

প্রথম অঙ্ক 

হাম লগা 

উদ্যান 

জিন, ইম্লি 2 সখিগণ । 

সাথগণের গতি! 

কোই কচ দো, কহ দো, কহ দো জি 

কাে উজালা আছু ব্বাতিমা। 

চমন 5মন দুল-ভা? তর 

বোল ব্রহা হয় পাপিস্া ॥ 

কাঠ! মেত্রি মোহন, পেয়ার সো গুল বরন, 

আধথিয়া দেখখ স্পা বাকে ম্ররহিম। | 

বিনু সো সইয়া, না মানে ভিন মেবি, 

মতওরালা যৌবনবাল'_- 

সতাওয়ে মেত্রি ছাতিম্া ॥ 

[ নধিগণ্রে প্রস্থান 

জিনৎ। পেয়াব্রা খালিল ! হায় খালিল, হায় খালিল! 

ইম্লি। হায় জলিল! হায় জলিল্! 



২ নেক-নজর 

জিনৎ। ইম্লি! ইম্লি! তার নাম নিয়ে অমন উপহাস করিস্নি। 

তিনি বিহিন্তের হুর, হীরকের মধ্যে কহিনুর ; কুলের মাঝে 

শতদল, চাতকের ফটিক জল। 'ওলো, তোরা ত” তার কদর 

জানিস না! 

ইম্লি। যেন কাকের বাসায় কোকিল-ছানা! কেমন, ঠিক না? 
বলিহারা সাহাবজাদী। প্রণয়ের রণাঙ্গনে বে রকন বীরমাতৃনি আরস্ত 

ক'রেছ, তা'তে তোমার মন্সব্দারী পাওয়া উচিত। 

ইম্লির গীত 

এ তোমার বেয়াড়। ঢং 

সব কাজ ছেড়ে নাগরে লইরে করিতে চাহ কি বং ॥ 

ছুটি পেলে কাজে চলে আসে ছুটে, 

চর্রণেতে বধু পড়ে আসি লুটে ;-_ 

তোমার প্রেমের টানে মান অভিমানে ভাসিয়ে দিয়ে সাজে সং। 

তোমার প্রেমের পিয়াসা মেটে না, 

তিলেক বধুরে ছাড়িতে চাহ ন। ;-- 

প্রেমে প্রাণ ভরে, পেট ত” ভরে না, ক্ষুধার জাল যে বেদম্ ॥ 

জিনৎ। ইম্লি, আবার পরিহাস! 

ইম্লি। গোস্তাকী মাফ্ হয় সাহাবজাদী ! খোরাসানের মালিক ইব্রাহিম 

থাবু একমাত্র কন্ত। তুমি, তোমার কি একট! সরাইওয়ালার ছেলেব্র 

সঙ্গে প্রণয় কর। সাজে? 

জিনৎ। হলেই ঝ| সরাইওয়ালার ছেলে ! এই থোরাসান সহরে, খালিলের 

মত কবি-_খালিলের মত সুন্দর যুব, আর কে আছে ইম্লি? 
তার পিত। সরা ইওয়াল। হ'লেও শ্রশ্বর্যে ত আমাদের সমকক্ষ ! 



প্রথম অঙ্ক" প্রথম দৃশ্য ৩ 

ইমূলি। এটাই ত* তার সকলের চেয়ে বেশী দোষ। কর্চষ সরাই- 
ওয়ালার অত ধন-দৌল২ং, মালিক ইব্রাহিম খার বরদাস্ত হয় না। 

তা” ছাড়া বড় মান্ধুবের ছেলে হলেই ৩? বংশমর্ধযাদায়্ তোমার সমকক্ষ 

হ'তে পারে না! 

জনত। ছাই পড়ক বংশমধাদায়। 

( কাবাবের প্রবেশ) 

কাবাব । সেলাম সাহাবজাদা। পেয়ালায় অনেকঙ্গণ কাক ঢালা হয়েছে, 

এতক্ষণে বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে গেল।  খরুগোসের চচ্চাড় সোনার 

সান'কতে ঢালা হয়েছে, আরু একটু দেরা হলেহ:ট'কে বাবে। 

মালিক পাহেব তোমার ভগ্ত হা কারে বসে আছেন। শগ্গির 

চল! 

'ভনৎ। বাবাকে বল্ যে, আম আজ ভার দাবনা । আশার খিদে 

নেই। 

কাকাথ। (চাশকার কারয়া ) যালিক সাভাব। জাপান মব দেয়ে দেপুন, 

সাহাবজাদার খিদে নেই। 

ভনৎ। আঃ মোলো! এখান থেকে ঠেচা!»চদ্ কেন? বাবার কাছে 

গিয়ে বল্গে। 

কাবাব। যো হুকুম সাভাবজাদা ! 

[ কাবাবের প্রস্থান । 

ইমলি। সথি! তোমার ব্রোগ দেখছি সঙ্গান ভয়ে দাড়িয়েছে । খিদে 

তেষ্টা বখন গিয়েছে, ভখন কথা শু? বড় ভাল নয়! 

জনৎ। সই, তার বূপে প্রাণ পুরে থাকে, ভার কবিতায় প্রাণে সুধা 

ঢেলে দেয়। তুচ্ছ ক্ষুধা-তঞ্চার কথা যে মনে পড়ে না, সই! 



৪ নেক্-নজর 

ইমলি। একটু সামলে চলো সই, কাজের কথা কই । 
মান খোয়ালে পড়বে তোমার পাকা ধানে মই ॥ 

( কাবাবের প্রবেশ ) 

কাবাব। সেলাম সাহাবজাদী ! 

ভজিনৎ। আবার আলাতে এলি? | 

কাবাব । সাহাবজাদী ! মালিক সাহাব বল্লেন যে তোমার নিশ্চই 

যতের ব্যামে হ'য়েছে, তাই খাবার সময় খিদে পাচ্ছে না। তিনি 

সেই জন্য চিরেতার ফাণ্ট ত"য়ের ক'রে তোমায় ডাক্ছেন। চল 

সাহাবজাদী ! চিরেতার জলটুকু খেয়ে নাও। 

জিনৎ। ইম্লি, এ কি উতপীড়ন বল্ দেখি ! আমার আত্মহত্যা করতে 

ইচ্ছে হঃচ্ছে। 

কাবাব। হাহা, ওটাও একট লক্ষণ সাহাবজাদী! হকিমের' 

বলে-__শুনেছি ষে যরুৎ বিগ্ড়ালে, সুধু সুধু মর্তে ইচ্ছা! হয়। 

জিনৎ। চুপ্ কর্ নচ্ছার। 

ইম্লি। চটো কেন সাহাবজাদী ? 
কাবাব। ওটাও যে একটা লক্ষণ! হকিমেরা বলে, বকৃৎ বিগ্ড়ালে 

মেজাজ হামেশা চটে থাকে । 

ইম্লি। যাও সই, হেতে| টুকু ঢুক্ করে খেয়ে এস। অনেক উপকার 

হবে। 

জিনৎ। সই, সত্য সত্যই তোর আমায় পাগল ক'র্বি ! 
নেপথ্যে ইবাহিম। জিন! অয় জিনৎ! 
কাবাব। (চীৎকার করিয়। ) সাহাবজাদী তেতো! খেতে রাজী নয়। 

জিনৎ। তোর পায়ে পড়ি কাবাব, চুপ্ কর্! 



প্রথম অঙ্ক- প্রথম দৃশ্য ৫ 

নেপথ্যে ইব্রাহিম । জিন ! অয় জিনৎ! 

“জনৎ। বাই বাবা! ইম্লি, সতাই কি চিরেতা খেতে হ'বে? 

ইম্লি। তা? হ'বে বই কি সাহাবজাদী। ক্ষুধামান্দ্য হ'লে একটু তেতে। 

খেতে হয় বৈকি ! 

'জনৎ। উয়! খোদা । | জিনৎ ও কাধাবের প্রস্থান। 

ইম্লির গীত । 

প্রণয়েতে শত জালা তবু ত' বোঝে না প্রাণ। 

ছুনিয়! ভরা দাগাবাজা, বারে দেখি সেই বেইমান্॥ 

পায়ে রে ভাঙ্গে মান, পে শত অপমান। 

হান হাদি পরায় ফাস, কথায় কথার শুধুই ভাগ ॥ 

( খালিলের প্রবেশ ) 

ইম্লি। কে ও? কবিবর ! আধাব-আদাব। 

খালিল। ইম্লি, আঙ্জ তুমি এক! কেন? আমার জিনৎ ঠক? 

ইম্লি। সেকথা আবু কি বল্বো, খালিল সাহাব! 

খালিল। কেন_কেন? আমার আস্তে বিলম্ব হয়েছে ঝলে, সেকি 

রাগ করে চলে গিয়েছে? 

হম্লি। তার ছুর্গাতর কথা তোমায় আর কি বল্বে। খালিল সাহাব! 

খালিল। কি ঝ্ল্ছ ইম্লি? তা'র ছুর্গতি ! 

ইম্লি। তোমার প্রেমে সাহাবজাদীর বদ্ হজম হ/য়েছিল। মালিক 

সাহাব চিকিৎসার জন্য তা'কে নিয়ে গেছেন । 

খালিল। সর্বনাশ ! মালিক ইব্রাহিম খা কি তবে আমার কথা জান্তে 
পেরেছেন? 

[ প্রস্থানোস্ভত । 



ঙ নেক্-নজর 

ইম্লি। (বাধা দিয়া) আহা পালাও কেন? পুরুষ-মান্থষ এমন তীতু ! 
থালিল। ইম্লি! আমার জন্ত ভাবি না। কিন্তু, মালিক ইব্রাহিম যদি 

আমার কথ! জেনে থাকেন, তা” হ*লে-__তা” হ'লে সেই অফুটন্ত 

কুহ্ঈম কলিকাকে কত লাঞ্চনাই সহা করতে হ'বে ! ইম্লি, আমি 

চ*ল্লাম। পেয়ারে জিনৎকে আমার বলো বে, তা*র বান্দার বান্দা 

খালিল আজও হাজরি দিয়েছিল, কিন্ত নসীবের দোখে কেবল চোখের 

জল ফেল্তে ফেলতে চ'লে গেছে । 
[ প্রস্থানোগ্যত । 

ইম্লি। (বাধা দিয়া ) ওগো, প্রণয়েতে শত জালা, তবু ত বোঝে ন! প্রাণ: 
খালিল। ইম্লি, ও সঙ্গীত তুলে যাও। ও মূর্খের রচনা, উন্মত্তের 

রচনা ! প্রণয়েতে শত জ্বালা আছে সতা, কিন্তু সে শত জ্বালায় সহস্র 

শান্তি! বিরহের বজ্রাঘাতে অবিশ্রান্ত কুম্থুম বর্ষণ! বিচ্ছেদের হলাহলে 

স্থৃতির সুধাপারাবার ! 

ইম্লি। বাঃ বাঃ! কবি বটে! খালিল সাহেব, এ কথাগুলো! ছন্দে কলে 

না কেন? তা” হলে কবিতার একটা বস্ফরাস্ নদী বয়ে যেত। 
থালিল। ইম্লি! তোমার নামও খাট্রা, তোমার ভাষাও খাট্র। ! 

ইম্লি। তোমার চিনি-মাথা কাব্যের সঙ্গে মিশে, ইম্লি এইবার খাট্রা- 
মিঠা ছড়া-তেঁতুল হয়ে উঠ্্বে । 

নেপথ্যে ইবৃলিস্। ইম্লি! অয় ইম্লি! 
থালিল। ইয়া আল্লা! ও আবার কে? 
ইম্লি। উটি আমার পেয়ারা খামিন্দ। মালিক সাহেবের হাব্সি 

অফ্সর্। 

থালিল। কি বিভ্রাট! উনিই কি সেই নায়েক ইব্লিস্, যা'র নামে বাঘে 
গরুতে এক সঙ্গে জল খায়? 
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নেপথো ইব্লিস্। অন্ন ইম্লি! ইম্লি ! 

ইম্লি। ( জনান্তিকে ) ষাই গে যাই। (খালিলকে ) কবিবর! এই- 

খানে একটু অপেক্ষা কর, আমি সাহাবজাদীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। 

খালিল। নানা, আজ আর থাক্ ইম্লি। ইব্লিস্ বড় ব্দলোক 

শুনেছি । মায়া দয়া একেবারেই নেই ! 

( ইব্লিসের প্রবেশ ) 

ইবৃলিস। কেও ইম্লি! দের কর্ রহি হয় কেও? 

ইম্লি। এই যে, যাচ্চি ত। 

ইব্লিস। আরে বাঃ বাঃ! এ নব যৌবনের আড়তদাব্রটি কে রে? 

একেবারে কাবাব ক'রে খেয়ে ফেলি রে 

ইম্লি। আহা, কর কি--কব কি? ও যে আমার মামাতে৷ ভাই। পাচ 

বচ্ছর পরে দেখা ক'র্তে এসেছে । 

হব্লিস্। মামাতো! ভাই--তবে কীার্দে কেন রে? একেবারে কাবাব 

ক'রে খেয়ে ফেলি রে! 

ইম্লি। অনেক দুঃখে কীাদ্ছে গো--অনেক দুঃখে কাদ্ছে ! কান্ঠিক 

মাসের ১ল। তারিখে ওর বিয়ে কি না, তাই আমায় নেমতন্ন ক'রে 

নিয়ে যেতে চাক্প। আমি বলগুম যে আমার গুণমণি ইব্লিস্কে ছেড়ে 
কিছুতেই যেতে পারবো না। তাই, ভাইটি আমার কেঁদে আকুল। 

ইব্লিন। আরে না-লায়েক, কারি কেন? ইম্লি আমায় কত পেয়ার 

করে দেখ্ছিস? তোর বিবি ষদ্দি তোকে এর সিকি হিস্সাভি পেয়ার 

করে, তবে ত তুই ছনিয়াতেই বিহিস্ত পেয়ে যাবি রে! ইম্লি, তুই 

ওটাকে জল্দি জল্দি বিদায় ক'রে চলে আয়। তোর হাতের ছু'টে! 

মিঠি থিলি খেযে, টছল দিতে যেতে হ'বে। মালিক সাহাব হুকুম্ 
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দিয়েছেন যে, থোধাবকৃসের না-লায়েক ছেলে খালিলটাকে বস্তায় 

দেখলেই গিরিপ্তার ক'রে আন্তে হ'বে। 

হম্ূলি। কেন--কেন, কম্বক্ত আবার কি গুন্হাগারী কঃর্লে? 

হব্লিস। বে-তমিজের গোস্তাকী শোন্। মালিক সাহাবের মাইনে- 
করা বড় বড় কবি সব, উম্দা। উম্দ। বয়েদ বচন করে, আব্র সেই 

সরাইওয়ালার বাচ্ছ৷ কি না-তা'দের উপর টেক দিয়ে কবিত৷ 

লিখতে সুরু করেছে! এ গোস্তাকী কি বরদাস্ত হর, ইম্লি? 

ইম্লি। ওমা, তা কি হয়! তুমি ততক্ষণ তোজদান্ বন্দুকগুলো গুছিয়ে 

নাও গে। আমি যাচ্চি। 

ইব্লিস। অ বে, জল্দি ভাগে ! [ প্রস্থান। 

থালিল। উঃ! বাপ! থোদ। মালিক ! 

ইম্লি। ইস্! একেবারে ঘেমে উঠেছ বে। 

থালিল। ইম্লি! আমি ক বেচে আছি? 

ইম্লি। আছ বই কি কবিবর, খুব বেচে আছ ! তোমরা! এর মধ্যে মোলে, 

খোদার চিড়িয়াখানায় দেখ্বার মত আর কি থাকৃবে বল! তা+__- 

আর খানিকটা এই রকম বেঁচে থাকো, আমি সাহাবজাদীকে পাঠিয়ে 

দিই। এতটা কষ্ট করেছঃযখন, একবার মুলাকাৎটা হয়ে যাক্। 
থালিল। আবার বদি কেউ এসে পড়ে? | 
ইম্লি। আমার মামাতো ভাই ব'লে পরিচয় দিও। আমার মামার নাম 

ছিল আব্.ল করিম। করিমের ছেলে ঝ'লে পরিচয় দিও । 
খালিল। সেকি! বাপের নান বদলে দিবকি করে? 

ইম্লি। তুমি সুধু বাপের নাম বদলাবে বই ত” নয়। প্রেমের ঘৃণিপাকে 
চৌন্দপুরুষের নাম বদলে যায়। 

[ প্রস্তান। 
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ধালিল। হে খোদ।! প্রেমের মত এমন অনাবিল পবিত্র পদার্থের সঙ্গে 

বাপের নাম বদলানো বড়ই বেথাপ্পা হয়ে পড়ে যে খোদা! এমন 

বরখেলাধ্ ভাব কাবাশাস্থে যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ! দেখো খোদা, কাব্য না 
নষ্ট হয়! 

( এক ছড়া কাচ কদলি হস্তে কাবারের প্রবেশ ) 

হ্তাবাব। খালিল সাহাব, নাচো--নাচো ! ধেই ধেই ক'রে নাচে! 

হাওয়ায় চড়ে? নাচে! ! গাছের আগ্ডালে উঠে নাচে! 

ধালিল। নাচবেো কি রে! 

কাবাব । অলবৎ নাচবে! এমন জোর নসীব তোমার, না নাচ্লে চলবে 

কেন? 

বালিল। জোর নসীৰ কি রকম? হাব্সি ইব্লিদ্ চিন্তে পারলে একটু 

আগেই নসাবটা জোর রকমই ফল্তে। বটে ! ভায়-হায়, আমার সব 
আশা নিচ্ছল হল! 

শাবাব। নিশ্ল ভতে যাবে কেন, মিঞা 1 তোমার জন্য সাহাবজাদী 

এই এক কাদি কলা পাঠিয়ে দিয়েছেন । ঘরে নিয়ে গিয়ে, রোজ 

একটি ক'রে পোড়াবে আবু খাবে-_-পোড়াবে আর খাবে । 

খালিল। পুড়িয়ে খাবো কি রে? এ কলা ত* কাচান্ন তর্কারিতে খায়, 

আর পাকৃলে কামড়ে খায়। 

কাবাব। আর তোমার মত, পাড়াপড়সীর আইবুড়ো মেয়ে দেখে কবি 

হলে, এ কলা পুড়িয়ে খেতে হয়। 

খালিল। কাবাব! লোকে যা'ই ভাবুক না কেন, আমার প্রেম অতি 

পবিত্র, কাব্যময় । 

কাবাব। এখনই মালিক সাহাব হাওয়া খেতে এসে তোমায় দেখ্লেই, 
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তোমার এ কাবাময় প্রেমটা একেবারে কর্কশ জেলখানাময় হয়ে 

পড়বে! 
খাপিল। দোহাই কাবাব! আমাম্ম এখান থেকে বার ক'রে দে। 

জেলখানায় শুনেছি কবিতা লেখা চলে না। কেবল ঘানি টানাক্ 

পথে আবার ইব্পিস্ রৌদে বেরিয়েছে । আমায় একটু আগ্লে নিক্কে 

চল, কাবাব। ভায়__হায়, আমার জলে কুমীর-_ডাঙ্গান্ন বাব! 

কাবাব। তাই ত” সাহাবজাদী-_মআমায় পাঠিয়ে দিলেন । চল, তে-মাথ' 

রান্তাট। পার করে দিয়ে আসি । 

[ উভয়ের প্রস্থান 

ভ্িতীস্তর দুস্থ 

রাজপথ । 

(ইবলিস ও ছুইজন প্রহরীর প্রবেশ ) 

ইব্লিস। হুকুমদার-_হুকুমদার ! জাগ রহো-__হু শিয়ার রহো'! ইবলিস 

জাগে, চোবর না ভাগে! 

প্রহত্রীদ্বয়। অফ্সর আগে--পণ্টন পিছে। 

€( কাবাবের প্রবেশ ) 

কাবাব। শেরকি পোছী বন্দর থিছে! . 

ইবৃলিস্। কেও বে নালায়েক ! 

কাবাৰব। বেবাক গালাগালট। দিলে কেন হে! 

ইবৃলিস। আঃ মোলে। ! বেগুনবিচির রোক দেখ! 
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কাবাব। কাল! হাতির চোখ্ দেখ! 

ইবলিস। আরে,_-একটি থাপ্ড়ে যে মশা-মার! হঃয়ে যাবি রে! 

কাবাব। ওঃ হে! জঙ্গী বাহাত্বর ! আমায় ত' মশা-মারার যোগাড় কর্বে, 

ওদিকে তোমায় যে ছুঁচো-মারা কর্বার যোগাড় হ'য়েছে। 

ইব্লিস্। ওয়ুহ কেয়াবাৎ হয় ব্রে? 

কাবাব । * আরে তারে নারে-_তায়রে নারে ! খোদাবকা, সরাউওয়ালার 

বাচ্ছা-_-খালিল রস্্ল--তিন তেরো উনচল্লিশট। বয়েদ সমেত এক 

কাবার কেতাব ছাপিয়ে মালিক সাহেবের হাবেলির সামনে ঝসে 

বিক্রী ক'র্ছে ! 

ইব্লিস। এই মরেছে । জালে হরিণ পড়েছে ! চলো চলো৷ সিপাহী, 

তাজা খুন মিল গার! তাজ! খুন মিল্ গায়! 

[ ইবলিস্ ও প্রহরীদয়ের প্রস্থান । 

কাবাব। হাটি হাটি পায় পায়, কবি আমার চলে আয়-__ | 

(খালিলের প্রবেশ) 

থালিল। কোন্ দিকে যাবে ? 

কাবাব। চোক্ বুজে, সরাইখানার দিকে । 

খালিল। তোর কাজে আমি খুব তাজ্জব হ»য়ে গেছি! জিনতবিধির 

কাছে তোর খুব তারিফ ক/র্বো। 

কাবাব। তবেই ত” আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে! তারিফে 

কবিত! পূরণ হয়, পেট পুরণ হয় ন। সাহেব! এখন নগদ কিছু ছাড় 

দেখি। 

খালিল। সঙ্গে টাকাকড়ি ত* কিছুই নাই, ছোক্রা ! তোমার বধ্সিসের 

কথ। আমি ভুল্ব ন|। 
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কাবাব । বাঃ সাহাব, বাঃ! তোমার জান্ট। আমি নগদ। বাচিয়ে দিলুম, 

আর বখ্সিসের বেলাতেই মান্কাবারী হাতচিঠি! টাকাকড়ি না 

থাকে, এ পোক্রাজের আংটিটা ত+ রয়েছে । উপস্থিত এঁটেই দাও । 

খালিল। এটার যে অনেক দাম্ রে! 

কাবাব। কবি-মান্ুুষের প্রাণের চেয়ে কি একট। পোক্রাজের দাম বেশী 

হল? 

খালিল। নে বাবা! আর লাঞ্না করিস্নি। তাড়াতাড়ি সরে পড়া 

বা*ক। যমদূতট! আবার পাল্টে না৷ এসে পড়ে। 

[ আংটি দিয়! প্রস্থান। 

কাবাব। সরাইওয়ালার বাচ্চা কি না, আংটিটার মায়! কাটাতে পাচ্ছিল 

ন]। এক পুরুষে বড়লোক, এখনও নজর ঠিক্ হয়নি! সাহাবজাদীর 

কাছেও একট। বখ্সিস্ আদায় ক'র্তে হ'বে। 

গীত। 

কোই দর্খৎ পর্ বৈঠিথি মুনিয়া । 

চুল্ বুল্ চুল্ বুল্ বুল্ বুল্ আ-কর্ কহে মেরি কনিয় ॥ 

আশক্ পৎলি জিল্ম্ চট্ উঠায়! সিনেমে লগানে লিয়ে, 

ফিকর হয় গুলালী গালৌ৷ কে৷ বোসা লেনেকো লিয়ে ; 

মুনিয়। নিকল্ গয়ী বুল্ বুল্কে কব্জেসে-_ 

বেছুদে শোর মচাওয়ে তড়পে সার! ছুনিয়। ॥ 

[ প্রস্থান। 



প্রথম অঙ্ক__-তৃতীয় দৃশা 

ততীম্ত্র দুশ্ঠয 

খোদাবক্সেব্ নাচঘত্র | 

(খোদাবকস, নৃরমহণ্মদ, পীরমহপ্মদ, বন্ধুগণ ও নর্তকীদ্বয় ) 

পরুমতম্মদ & থোনাবল্স সাহাব! আপনি বে তিন লক্ষ টাক খরচ ক'রে 

রূমের বাদশাহকে নজর পাঠালেন, ভার কোনও জবাব ৩ এখনও 

এল না। 

নরনহম্মদ । সে হয়ত" তৃকিস্থানে পৌছাবার আগেই লুট হ'য়ে গিয়েছে 

আর এক কিন্তি নূতন করে পাঠিয়ে দিন্। 

পীরমহম্মদ । মাতাল হয়ে কি বকৃছ হে নৃরমহম্মদ 

নরমহন্গদ | পীরমহম্মদ ! বূমের বাদশাহকে কি অমনি যে সে নজবু 

পাঠানো হ'য়েছিল। আর্বি টার, দেড়শো--মার এক একট! টার 
উপর সরনে ফুলের মত এক এক জোড় বোগ্দাদা সাদী! 

পীবুমহম্মদ । তা"বর পর, পারস্য উপসাগর ছেঁচে ঘৃত ভাল ভাল মুক্তো পাওয়! 

গেল-__তেত্রিশট। গাধা বোঝাই কবে সেই সব মুক্তো পাঠানো হয়েছে। 

আর সে কি বে-সে মুক্তো ! বেন এক একট! উট্-পাখীর ডিম্। 

খাদাবকা। পীরমহম্মদ | ছু'খানা পেস্তার জিলিপি কান্ডে, একটু আঙ্গুরের 

সরাপ চুমুক দাও। তোমার গল! শুকিয়ে যা”চ্চে। 

১ম নর্তকী । পিও বাবুষ্া, জব্রিসি পিও। 

(সরাপ প্রদান ) 

নরুমহশ্মদ । খোদাবক্স সাহাব! আমি এই গোলাপী চখে স্পঃ দেখছি বে 

রূমের বাদশাহ আপনাকে “নবাব-বাহাছ্বর* খেতাব পাঠাচ্চেন। 

তা?-__সে বাদশাহী সন্দথানা বখন হয় আস্বে, তার জন্য হ। করে 
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বসে থাকবার কোনও দরকার নেই। আজই আমরা এই খোরাসান 

সহরে আপনাকে “নবাব-বাহাদ্বর” বলে প্রচার ক'রে দিই ' 

গকলে। অলবৎ! অলবৎ! নবাব বাহাছুর বলে প্রচার ক”রে দিই! 

খোদাবক্সা। নূরমহম্মন ! আগে এক গরম বাদামের হালুয়া! খেয়ে ফেল। 

'ও মনাক্কাগুলো৷ আর থের়ো না, এই আমল মস্কটি আপেলের ফাল 

খান্ ছুই মুখে দাও ! 

নরমহম্মদ । আমাদের নবাব বাহারের মেজাজটা দেখ, পীরমহম্মদ ! 

সার। ছুনিয়াটায় কোন খালিফ খলিফাব্র এ রকম মেজাজ দেখেছ কি? 

খোদাবক্স । নূরমহম্মদ । গোট। ছুই বেদান। চিবোও না! 

শরমহম্মদ। বাস্ত হবেন না, ব্যস্ত হবেন না-নবাব বাহাছুর ! ছ'টে। 

বেদানাব্র কথা কি ক্ল্ছেন,-_সারা দ্রনিয়াটাই ত হুজুরের! আমোদ 
চলুক জনাব, আমোদ চলুক্ ! 

সকলে । আমোদ ! আমোদ ! 

খোদাবক । বেশ--বেশ, আমোদ চলুক্ ! বিবিজান, একটা চুরি ধ ধর। 

নব্রমহন্মদ। হুজুর, আপনার কালোয়াতির কাছে কি আর ওদের ঠুংরি ! 
পীরমহন্মদ । থামো_থামো! নবাব বাহাছর গাইবেন-_-নবাব বাহার 

গাইবেন ! 
খোদীবক্স। আমার যে গাইতে গেলেই নাচ্ এসে পড়ে ! 

নৃরমহম্মদ । হুজুর, নবাবীর কায়দাই এ রকম! লোকে একগুণ চাইলে 
দশগুণ দিয়ে ফেলে! 

খোদাবক্স। তোমরা হাস্বে না ত 

পীরমহন্মদ। লাহওয়াল্লা ! 

খোদাবক্স । কেমন নজ্জ! ক'র্ছে ৷ 

নূর্মহম্মদ । ও টুকু থাক্বে না, হুজুর ! আরম্ভ ক'রে দ্রি'ন্। 
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গীত। 

থোদাবক্স । ুঘটওয়ালী যোবন ছিপায়ে চলি যায়। ( আয়--হায়) 

ঠমক্ ঠমক্ চমকৃ ঝমক্ নয়ন! মিলায় ॥ 

কস্কে লগায়া মুঝে তির্রছি নজব্রিয়া, 

দিলঘে সমায়া মেরা কারী কটব্রিয়া ;-_ 

*তন মন ছিন্ কর্ চল্তি প্যারা কয়সি বলায়। 
সুরৎ ছিপায়ে চলি যায় ॥ 

দকলে। তারিফ ! তারিফ ! 

*বুমহল্ুদ। বম্ুন- বসন, নবাব বাহাছ্বর ! ওহে বাতাস--বাতাস । 

সকলে । বাতাস! বাতাস! 

পীব্রমহণ্মদ। এক চুমুক সিরাজি খান ! 

খোদাবক্স। আমোদ চলুক--আমোদ চলুক্। 

সকলে ।, আমোদ চলুক্। 

নর্তকীদয়ের গীত। 

আমার বুকভরা এ ভালবাস! কারে দিব বল না। 

কারে দিব বল ন। সই, কারে দিব বল না ॥ 

মনে যার নাই ছলনা, 

তার পায়ে প্রাণ বিকায়ে দে না! )-_ 

প্রতিদান চাই ন! প্রেমে, ভয় করি সই প্রতারণা ॥ 

পারমহম্মদ । আয় হায়! গুলিস্তান, পরেস্তান, কবরস্থান ! 

( শুলফন বিবির প্রবেশ ) 

'লফন। হাক্সরাণ, পরেশান্! জুতেসে কর লবেজান্! 

ন্ুরমহম্মদ । ইয়া! আল্লা! ! সব মাটি! 
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গুলফন। আটকুড়ির বেটিরা! এখানে ভালবাসা বিলুতে এসেছে! 
জুতোর চোটে ভালবাস! ভুলিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়া ত+! 

খোদাবল্প । হাহা গুল্ফন্ কর কি! একেবারে ফৌজী সিপাহী হে 
এলে যে! 

নর্তকীদয়। কায়সী-আফদ্ ! কায়সী-সুসীবৎ। 
[ নর্তকীদয়ের প্রস্থ ন? 

গুলফন। হততচ্ছাড়। মিন্সের! ! প্রের মাথায় কীটাল ভাঙ্গতে এসেছ ! 
পীরমহম্মদ | নবাব বাহার! সিরাজির নেশ। ছুটে গেল! 

গুলফন । হায় রে নসীব! সরাইওয়ালা আবার নবাব বাহাদুর হয়েছেন । 
থোদাবক্স । পেয়ারে গুলফন! পার্স্তদেশের সিরাজী, বাহান্ন টাক: 

বোতল। এ নেশা চটিও না গুলফন-_-এ নেশ! চটিও না! মহা- 

পাতক হবে! 

গুলফন। সিরাজ দিয়ে ভূত ভোজন হচ্চে বটে! তা'র সঙ্গে এই চট 
জুতোর চাটুনি চলুক, তবে ত” মজ্বে ভাল! | 

হুরুমহম্ম্দ । ইয়ারৌ, জান্ বচাও! বড়হি জবরদস্ত হয় ! 

[ থোদাবক্স ও গুল্ফন্ বাতীত সকলের প্রস্থান : 

খোদাবক্স । গুল্ফন্ করলে কি! ইজ্জৎট1 একেবারে বিগ্ড়ে দিলে! 

গুলফন। ওরে আমার ইজ্জৎওয়ালে! এরই মধো সব ভূলে গিয়েছে? 
যেদিন আমার রূপার নাকছাপিট। বিক্রী করে সাড়ে তিন টাক! 

পু'জী নিয়ে সেই খেজুর বনের ধারে তাড়িখানার পাশে চাটের 

দোকান খুলে দু'জনে বসি, সে দিনের কথা আজ আর মনে নেই 
বুঝি? খোদ যে সেই ছুঃখ-কষ্ট ঘুচিয়ে আজ এই ধন-দৌলৎ দিয়েছেন, 
সেসবকি এই হারামখোর খোসামুদেগুলোর পেট ভরাবার জন্তে ! 

টাক। যদি এতই কা ম্ড়াচ্চে,-অনেক ভদ্র গেরস্ত লোক ছু'বেলা। পেট 
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ভরে খেতে পাচ্ছে না, তা”দের উপকার কর ; গরীবকে খররাৎ কর, 

দেশের ভাঙ্গ! মস্জীদ্গুলে। মেরামত করে দাও; দশ জন খেটে খেতে 

পায় এমন সব ব্যবসা খুলে দাও! তা* নয়, এখানে সিরাজির 

ফোয়ারা ওড়াচ্ছেন ! ছি-ছিঃ। 

খোদাবক্স। জঈস্! তুমি যে দেখছি মৌলবি নুরুল হোসেন এলে! 
আমার টকা আমি ওড়াচ্চি, তোমার তাতে কি! এই এতগুলে। 

দোস্ত লোকের কাছে, আঙ কি না আমার ইজ্জৎ নষ্ট করলে! ময় 

মর যাউঙ্গা,-_ ময় মরু বাউঙ্গা ! 

গুলফন। ওহো 1 এত ইজ্জত কবে থেকে হ'ল রে, সরাইওয়ালে ? 

মুরগা ওয়ালে, কাটলেট ওয়ালে, পেস্তা ওয়ালে, ডালিম ওয়ালে 

€(কাবাবের প্রবেশ ) 

কাবাব। কাবলেওয়ালে ! ভেডীওয়ালে! 

গুলফন । ওরে বেট। টিকৃটিকির বাচ্ছা, তুই কে রে? 

কাবাব। একজন মস্ত মাতব্বর খদ্দের ! খাতির করে কথা ক৪। 

থোদাবক্স। খাবি ত” এক পয়সার লেড়ে। বিস্কুট আর ছু'পয়সার কাফি! 

তা+ এখানে মুরুবিবযান। চাল ছাড়তে এসেছিস্কেন? যা-_ব1 ছোড়া, 

কাফিখানাক্স বা ! 

কাবাব। কাব্লেওয়ালে মিঞ1! মিঠে আওয়াজট! গুন্তে পাচ্ছ ত* 

স্বধু বকেয়! সেলাই নয়, দস্তর মত আস্রফি ! 
গুলফন। খদ্দেরের সঙ্গে ক অমনি ক'রে কথা কর? এত ধনদৌলৎ 

হ'ল কোথা থেকে ? এই খন্দেরের মেহেরবাণীতে ত” ! (কাবাবকে ) 

বল ত' ষাহুমণি কি খাবে, আমি সব আনিয়ে দিচি! 

কাবাব। কাব্লেগিশ্লি! এক সান্কি উটের মিটুলি দা ও। 
২ 
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খোদাবক্স । তার যে অনেক দাম রে! 

কাবাব। আওয়াজট। শুন্ছ ত” ? 

গুলফন। আহা, তুমি থামে! না গ! ! তা'র পর যাছুমণি ? 

কাবাব। এক সান্কি আর্বি ছুম্বার হাড়ি-কোপ্ত।। 

খোদাবক্স। বাঁপ্! এ যে বারে। হাত কাকুড়ের তেরে। হাত বিচি ! বলি 

ওহে মাতববর, এই যে লম্বা! লম্বা! ফর্দ হীকৃচো, এত্ টাক পেলে 

কোথা থেকে বল দেখি । 

কাবাব। কাব্লেওয়ালে মিঞা ! ব্যবসা বুঝি তুমি একাই কর? 

আমারও ব্যবস!-ট্যাবস। আছে। 

থোদাবক্স। কি রকম--কি রকম ! 

কাবাব। ওঝাগিরি! ভূত ছাড়াবার কবচ যা আমার কাছে আছে, 

এমন আর ছুনিয়ায় কোথাও পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, পাঁচ সাতটা 

জিন্ ত” হামেসাই আমার হুকুমের গোলাম হ'রে রয়েছে ! 

খোদাবক্স । অ গুলফন ! মুকুবিব বলে কি গে।! 

গুলফন। খোদাই কুদ্রৎ! হ্যা যাদু, তা" এবিছে শিখলে কোথা 

থেকে ? 

কাবাব। কাব্লেগিন্নি! সে অনেক কথা। বাইশ বচ্ছর গোরস্থানে 

ফকিরি নিয়ে বসে ছিলুম। 

খোদাবক্স। ওরে, তোর বাপের বয়স যে বাইশ বচ্ছর নয় রে! 

কাবাব। কাব্লেওয়ালে মিঞা ! তখন আমায় দেখনি ত'! তখন 

আমার এই এত বড় দাড়ি ছিল! 

খোদাবক্স ওরে বাব। রে ! 

কাবাব। জিনের আমাকে খোক। করে দিয়েছে। 

খোদাবকস। অগুলফন! 
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গুলফন। জিনের! সব পারে গো--সব পারে ! (কাবাব) খোকামণি, 

যাছুমণি,--আমার খালিলকে একটা কবচ দেবে বাবা, যা'তে ওরু 

কাজকম্মে মন লাগে? তোমান্ব আমি রোজ উটের মিটুলি থাওয়াব, 

বাব ! 

কাবাব। হা|--হই্যা, জিনের কাছে খবর পেয়েছি, তোমার ছেলের উপর 

একট! মান্দী হুর নজর দিয়েছে! 

গুলফন । ( সত্রন্দন ) ওগে। মাগো)__কি হবে গো! 

খোদ্াবক্স। ইন্শ। আল্লাহা 

কাবাব। উতলা হয়ো না কাব্লেগিনি! ছেলের বিয়ে দাও, সেরে 

বাবে। একটু জবরদস্ত দেখে বৌ ক'রো, তা” হ'লে কোনও বেটা 

ছরী তার কাছে থেন্তে পার্বে ন। ! 

শুলকন। অ খোকামণি, বিষ্লের নামে যে সে তিড়বিডিয়ে জলে উঠে! 

কাবাব। এত? লক্ষণ! 

খোদাবক্স। চবিবশ ঘণ্টাই ইড়বিড় বকে, আর কাগজে হিজিবিজি লেখে! 

কাবাব। দেখ, এই কাগজখানায় ফয়েজ লেখা আছে। এইখান! 

তোমার ছেলের গলায় বেঁধে দিও, তা” হ'লে মতিগতি ভাল হবে। 

কিন্বু বলে দিও যে বিয়ের আগে যেন কাগজখানা। ন। পড়ে! 

গুলফন। দাও খোকামণি, খোদ। তোমার ভাল করুন! আবার তোমার 

দেখ। পা*ব কোথায় যাছুমণি ? 

কাবাব। কাবৃলেগিন্নি ! তোমাদের সঙ্গে যখন দোন্তি হয়ে গেল, তখন 

হামেশাই আনবো । 

গুলফন 1! খোকামণি! আমার মিঞ্াঁকে একটা কবচ দাও, যাতে ওর 

হারামখোর খোসামুদেগুলো আর ন! ঘাড়ে চাপে। 

কাবাব। তার দাওয়াই ত' তোমার পায়েতেই রয়েছে! এক একটাকে 
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ধরে_ ইয়েশ জুতা, ইয়ে! জুতা, গুণে পঁচিশ ঘা ক'রে লাগাও, 

বেটার! খোরাসান ছেড়ে চম্পট দেবে। 

খোদাবন্স। ও বাবা! এ বেটা যে আবার উস্কে দেয়! অবে ওঝেকে 

বচ্চে, ক্যায়। অটর-সটবু বক্ বহা হয় । 

কাবাব। জিন্ আ। যাও, পকড় লে যাও ! হু'------ 

খোদাবক্স। ওরে বাবা রে! 

[ বেগে প্রস্থান । 

কাবাব। কাব্লেগিন্নি ! শিগগির উটের মিটুলি দাও, জিন্ এলে ঝলে। 
গুলফন। খোকামণি-__বাছুমণি! এস বাবা, সঙ্গে এস। জিন্ ডেকো 

না, বাপ্ আমার ! 

কাবাব। জিন্ চলি যাও! জিন্ চলি যাও । 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

চতুখ ছুশ্য 

কক্ষ 

(মালিক ইব্রাহিমের প্রবেশ ) 

ইবাহিম। বিমারি হয়, বিমারি হয়,__ছুনিয়া ভর্মে সর্ফ বিমারি হয়। 
ছুটে বেড়াও-__বুকের বিমারি হয়, চুপ ক'রে বসে থাকো--ষকৃতের 

বিমারি হয়! ভাল খাও--বিমারি হয়, নহি থাও--তওভি বিমারি 

হয়! খাক্ হয়-পথর হয়! অরে অয় কবাব--কবাব। ব্যস্, 

কাণকি বিমারি হয় ! অরে অয় ইম্লি_-ইম্লি ! 
নেপথ্যে ইম্লি। ময় আতি হু! 

ইব্রাহিম । মক্স--আতি-_হছ'! একদম বিমারি হয়! ছুনিয়া ভরমে জিংনি 
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হকিম হয়--সব উল্লু, অউর্ উন্কি দাওয়াই হয়-_-গিরগিটুকী মুরুয়া। 

পনের বছর আগে একবার আমার-_বদ্হজ্মিকী বিমারী ছুই । হকিম 

সাহেব এলেন চিকিৎসার জন্য, দিয়ে গেলেন_-এক চমচ্ গিরগিটুকী 
স্রুয়া, আবু বলে গেলেন-_খাট্র। চিজ. নহি খাও ! এ দিকে চাটুনি 

না হ'লে আমার খাওয়াই হয় না! তথন, এগারো টাক! দিয়ে এই 

ছুঁড়িটাঞ্ষে কিনে, নাম রাখ্লুম-'ইম্লিঃ। চাটুনি খাবার ইচ্ছে 
হ'লেই ছু'ড়িটাকে ডাকি-ইম্লি ! 

নেপথ্যে ইম্লি। আতঙি হছ'। 

ইত্রাহিম। আতি হু! অরে, তুঝে কৌন্ উ্নুনে বোলায়।? আমি বল্ছি 
টুড়ির নামের ইতিহাসটা, নেপথ্যে বলে উঠ্্লো--আতি হু'! ব্যস্,__ 

অকল্কী বিমারি হয়! পাচ বছর আগে একবার আমার বকুতে 

বেদনা হয়। হকিম সাহেব ব্যবস্থা! দিলেন-__গির্গিটুকী সুকুয়া, 

আর বলে গেলেন__কাবাব নহি খাও । অব্ খাউ ক্যয়া,_থাস্ 
ইয়া ভুষা? বাজারসে লড়ক। খরিদ পিয়া, আউর্ নাম ব্রখ্থা 

“কাবাব” । যব্ যবু ভূথ্ মালুম্ হোঃ লড়কেকে। পকৃড়ে” আউন্ 

উস্কা মুহ চাটা করে ! বিমারি হয়! অরে ইম্লি--অর ইম্লি ! 

(ইম্লির প্রবেশ) 

ইম্লি। জীহুজুর! 

ইব্রাহিম । ইৎনি দের কেওরে? তেরি পয়েবরকি বিমারি হয়! বাঁও 

হকিম সাহাবকী পাশ, আউর্ ছুছুন্দর্কী তেল মালিশ করে|! 
ইম্লি। জীহা! 
ইত্রাহিম। জী হা! অরে খড়ী কেও? 
ইম্লি। মালিক সাহাব! 
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ইব্রাহিম । হাআ! 
ইম্লি। তুমি দেখবে কেবল বিমারি, আর তোমার হুকিম সাহেব দেবে 

চুচুন্দর্কী তেল অউর্ বন্দরকী গোস্ত । কিন্ত দোস্ত মহম্মদ বাবুচি 

যে পালিয়েছে, তা*র উপায় কি হবে? আমি কি অমনি দেরি কর্- 

ছিলুম, তোমার জন্য সাবুদানার পায়েস্-_রাধৃছিলুম্। 

ইত্রাহিম। বাঁবুটি পালায় ! বুরী বাৎ হয়! দৌস্ত মহম্মদ পাণালো কেন ? 
কুছ বিমারি হুয়া ! জরুর কুছ বিমারি হুয়া! 

ইম্লি। নানা, বিমারি-টিমারি নয়! সাহাবজাদী তা'কে আগার 
আম্লেট রীধৃতে বলেছিল, কিন্ত খাঁবার সমস দোস্ত মহম্মদ এনে দিলে 

উচ্ছে ভাজ! তাই সাহাবজাদী রেগে তা"র একটা কান কেটে 

দিলে, দোস্ত মহম্মদ অমনি চম্পট দিলে! বল এবার-বিমারি হয়! 

ইত্রাহিম। অলবৎ বিমারি হয়! 

(জিনতের প্রবেশ ) 

জিনৎ। অলবৎ বিমারি হয়! 

ইম্লি। বড় মানুষের বিচার বটে ! তার কাণটাও কেটে দিলে, আবার 
বিমারিও হল? 

জিনৎ। হ'ল বই কি! যে কাণে আমলেটের ব্দলে উচ্ছে ভাজ। শোনে, 
সে কাণ থাকলেই ব কি আর গেলেই বা কি! 

ইব্রাহিম। বিমারি হয়! যা'ক্-যা'ক্, দোস্ত মহম্মদ গিয়েছে ভালই 

হয়েছে। একবর্ণও কবিতা বুৰ্ত” না! 
ইম্লি। বাবুচিগিরি ক”্র্তে হবে, আবার কবিতাও বুঝতে হবে ? 

ইব্রাহিম। অলবৎ হবে! কবিতাতেই ত” মানুষকে বাচিয়ে রেখেছে 
আজ সকাল থেকে কবিত৷ শুনি নি”, পিলে টন্ টন্ ক*র্ছে! 
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জিনৎ--জিনত, পিলেট। টিপে ধর! গেল--গেল--গেল--গেল ! 

ওঃ হো_বিমাৰি হয়! 

জিনৎ। বাবা,--কবি ফিরেস্তা বলেছেন__ 

ইত্রাহিম। হাহা, ফিরেস্তা কি বলেছেন বেটি? 

জিনৎ। কণ্টক না হত যদি গোলাপ ফুলেতে। 

এত যত্র কে করিত গোলাপ তুলিতে ॥ 

ইব্রাহিম । আরে পগ্লি, ও কথা ত” ওমার খাযুম লিখে গেছে ! 

জিনৎ। না বাবা, ফিরেস্ত। লিখে গেছেন। 

ইব্রাহিম । আবার নেই-আকৃড়াপণা করে! এখনই আমার পিলে টন্ 

টন্ করে উঠ্বে ! উহু, বিমারি হয়! 

ইম্লি। এ গো, _বিমারি হয়! অসাহাবজাদী, তোমার পায়ে পড়ি__ 
বল ওমার খায়ূম লিখেছিল। 

জিনৎ। ওমার খায়ুম বই কি? ফিরেস্তা ॥ 

ইব্রাহিম । ফিরেস্তা গাধা! 

(মুন্সী মহবুবের প্রবেশ ) 
মহবুব। জী হুজুর। 

ইত্রাহিম। জী হুছ্ুর! তুঝে কৌন্ উন্নে বোলায়৷ ? 
মহবুব। এই যে হুজুর "গাধা ঝলে টেঁচালেন। এ নামেই ত* আমাক 

আপনি ডেকে থাকেন! 

ইত্রাহিম। বিমারি হয়! মুন্সী মহবুব, তুম্ একদম্ গধহ! হয়। 

মহবুব্। জীহ্জুর। 
জিনৎ। বাবা,__মুন্দীজী এসেছেন, ভালই হয়েছে! ছুঃটে। কবিতা রচন। 

ক'রে শোনাতে বল। তোমার পিলে টন্ টন্ ক'র্ছে, কবিতা শুন্লে 

মেজাজ ছুরস্ত হ'য়ে বাবে! 



২৪ নেক্-নজর 

ইব্রাহিম। মুন্সী মহবুব ! 

মহবুব। হুজুর ! 

ইত্রাহিম। ভূমিকম্প সম্বন্ধে চট ক'রে একট! কবিত। বেঁধে ফেল। 
মহবুব। জগবম্প ভূমিকম্প দোলায় ধরণি। 

যথা__-আতুড়ঘরে ধায়ের কোলে দোলে খোঁকামণি ॥ 

ইব্রাহিম । ওরে গাধা! এ কি রকম কাব্য বে? 

মহবুব। হুজুর! এ হচ্চে হঠাৎ কবির কাব্য। 

জিনৎ। এই বিছ্ে। নিয়ে মুন্লীগিরি করতে এসেছ ? বাবা, এখনই একে 
চাকৃরি থেকে খারিজ ক/রে দাও ! 

ইম্লি। এর চেয়ে খোদাবক্স সরাইওয়ালার ছেলে বে ভাল কবিত! 

লেখে। 

ইত্রাহিম। এা! বলিস্ কিরে ইম্লি? বিমারি হয়! ইব্লিস্--অক়্ 
ইব্লিস্ ! 

€ ইবৃলিসের প্রবেশ ) 

ইব্লিস্। জীহুজুর! 

ইত্রাহিম। বিমাৰি হয়! ওরে, খোদাবক্সের ছেলে এর চেয়ে ভাল 
কবিতা৷ লেখে, আর এ গাধাটা এখনও আমার অন্ন ধ্বংসাচ্চে! তুই 

কি অন্ধ হয়ে বসে আছিস? 

ইবুলিস। তাও কি হ'তে পারে হুজুর! 

ইব্রাহিম । অলবৎ হ'তে পারে। ইম্লি ঝল্ছে, জিনৎ বল্ছে! বিমারি 

হয়! 
ইব্লিন্। হুজুর! মুক্সী মহবুবের মত কবি ইস্পাহানেও নাই ! 
ইব্রাহিম । ইবলিসের মত গাধা ইম্পাহানে নাই। 
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মহবুব। শুনুন জনাব! 

ইব্রাহিম। বিমারি হয়। 

(কাবারের প্রবেশ ) 

কাবাব। অলবং বিমারি হয়! এই নিন্ হুজুর, দাওয়াই হাজির। 

ইব্রাহিম । খাইনে দে কাবাব, খাইয়ে দে! সব বিমারি হয়! 

কাবাব। খাপ লো, মুন্পাভী-_খায় লো! 

মহবুব। ইস্মে কায়া হয়, ভইয়া ? 

কাবাব। গিরু'গটুকী শুরয্তা! খায় লো! যুন্সিজী,__খায় লে ! 

মহবুব। তোবা--তোবা ! মালিক সাহাব, এই রইল আপনার চাকরি, 

দোয়াত আব্র কলম। ব্ুইল আপনার খোরাসান আর ইম্পাহান। 

বাপ্ রে বাপ, গির্গিটুকী সুরুয়ে সে বচাও জান্। 

[ পলায়ন । 

ইবৃলিস্। (ম্বগতঃ) এ ছোড়া আমাকেও না দাওয়াই থাওয়ায়! 
( গ্রকাশ্তে ) মালিক সাহাব, মুন্সিজী পালায় যে! ধর্--ধর্-_ধর্-- 
ধর্__ 

[ প্রস্থান । 

জিনৎ। ইম্লি ব্রে--বহিন্ রে! এইবার বুঝি আমাদের পাল1। যা” হয় 
একট৷ বুদ্ধি কর্! 

ইম্লি। মালিক সাহাব! 

ইত্রাছিম। হা__আ! বিমারি হয়! 
জিনৎ। ইম্লি বে! 

ইমূলি। বিমারির জন্য ত” হকিম রয়েছে, দাওয়াই রয়েছে! কিন্ত, 
বাবুচি আর মুন্সী ছুই ত' পালাল! ! রীধেই বা কে, আর কবিতাই ব! 
লেখে কে? 



৬ নেক-নজর 

ইব্রাহিম । বুরী বাৎ হয়! 

কাবাব। হুজুর! ও সব আমি ঠিক ক'রে দিচ্চি। তা'র জন্য ভাব্বেন 

না! আগে এদের দাওয়াইটা খাইয়ে দেওয়। যাঁ”ক্ ! 

ইত্রাহিম। হাই! ঠিক বাৎ_বিমারি হয়! 

জিনৎ। ওরে কাবাব, তোর পায়ে পড়ি ! 

কাবাব। থাও সাহাবজাদী । সেই বামাল চালানের বখ্সিস্টা বাকি 

রেখেছ, মনে আছে ? 

ইম্লি। ওরে, আজই পাবি রে! 
জিনৎ। ওরে, কবিতার দিব্যি আজই পাবি! 

কাবাব। আচ্ছা,__ছুটে পালাও। 

ইম্লি ও জিনৎ। তোবা-তোব1! 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

ইব্রাহিম । পালালে। ষে রে! 
কাবাব। যাবে কোথা হুজুর! মলে নিস্তার নাই, আগে দাওয়াই 

থাইয়ে তবে মর্তে দিব ! 

ইত্রাহিম। বুরী বাৎ হয়! বাবুচি আর মুন্সী ছুই গেল যে রে! 
কাবাব। হুজুর, কিছু ভাবনা নেই! একটা ইস্তাহার জারি ক'রে 

দেবো, দেখ্বেন যে দরখান্তোর চোটে বাড়ি ভরে যাবে । বড় বড় 

আমীর লোকের ছেলে দরখাস্ত ক'র্বে ! 

ইব্রাহিম। আমীর লোকের ছেলে দরখাস্ত ক্র্বে কি রে! 
কাবাব। হুজুর, শুধু কি তাই! আবার দশ বিশ হাজার জম! দিয়ে 

চাকরি ক”্র্বে! 
ইব্রাহিম। বিমারী হয়! কাবাব--তেরেভি-বিমারি হয় ! 

কাবাব। হুজুর, বিমারি নিশ্চয় ! কিন্তু আমার নয় হুজুর, বিমারী হয়েছে 
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এ বড়মানুষের ছেলেদের। যে টাকাটা জমা দিয়ে তারা ৫০--৬০ 

টাক1 মাইনের চাকুরি করে, সেই টাকা ব্যবসায় খাটালে অনেক 

গেরস্তর ছেলে তাদের কাছে প্রতিপালন হ'তে পারে! আপনি 

একটা! দাওয়াইথানা। খুলে দিন্ হুছুর, আর আমি এর বিমারিওয়াল! 

বড়লোকের ছেলেগুলোকে ধরে এনে গির্গিটুকী সুরুয়। খাওয়াই ! 

ইব্রাহিম। বুরী বাত হয়! আচ্ছা, তুই আগে একটা বাবুচি আর একটা 

মুন্দী নিয়ে আম্ম। দাওয়াইথানার বাবস্থাটা আমি শিগগির ক*র্ছি। 

কাবাব। বছতৎ আচ্ছা, হুছুর ! 

[ প্রস্তান। 

ইরাহিম। দুনিয়। ভর্মে সর্ঘ বিমারি হয়! 

[ প্রস্থান । 

বিজ লুপ্ণ্য 

খোদাবন্সের সরাই 

( খোদাবক্স, গুলফন বিবি, খরিদদারগণ ও 

পরিচারিকাগণ ) 

পরিচারিকাগণের গীত। 

মজ্গুল্ মুসাফেরখানা | 

থাও, পিও, মজ। উড়াও, হরদম্ দিল্ বহলান]| ॥ 
কুর্দমা কারি বাহ বলিহারি, 

আর্বী ছুষ্বাকী তরকারি ১-- 

কয়! রসিলী উট্কী মিটুলি, কিস্মিস্ অউর বিদান। ॥ 
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দারু শম্পিন, শরবৎ রূলীন্, 

পিও, গাও ঠংরি চম্কিন্, 
ভুম্ তান। না না না না, নাদর দরন1 তাদর ভান! ॥ 

গুলফন । তোমবু! দে হা! করে কেবল গানই গুন্চ! কিছু খাও। 
১ম খবিদ্দার । গুলফন বিবি! বলি, এই খোরাসান সহরে কি কাফি- 

খানার অভাব আছে, যে তোমাদের এখানে আমরা রোজ এসে 

জুটি? তোমার এখানে যে এত খদ্দেরের জ্মারেং হয়, সে কেবল 

এই মুনিয়া পাখিত্র ঝাকুটি পুষে রেখেছ ঝলে বইত নয়! আহা-_ 

কি মজেদার বুলি রে !--পচি পচি পু,_পু পচি পচি পু পু» পচি 

155 9৬ 

২য় খরিদ্দার । থোদাবঝস মিঞা ! সিরাজি বোলাও--সিব্রাজি বোলাও। 

থোদাবক্স। সিরাজি লে আও-_সিরাজি লে আও । 

( পরিচারিকাগণের মগ্-বণ্টন ) 

গুলফন। কালের মাহাত্মা দেখ। এখন আব কেউ থোরাক চায় না, 

চটক দেখেই ভুলে থাকে । 

( কাবাবের প্রবেশ ) 

কাবাব। ঠিক ঝলেছ কাব্লেগিন্নি! এখনকার লোক সব-_বাদ্ল৷ 
পোকার জাত। তোমার সরাইখানার ভিতরে বাই থাক্ না! কেন, 

বাহিরে গোটা ছুই রগরগে আলে! টাঙ্গিয়ে দাও, থদ্দের নিশ্চয়ই 

জুটুবে। তা'বু পর, ভিতরে তে-বাস্টে নাল হড়হড়ে আলু চচ্চড়ি 

চক্চকে সান্কিতে সাজিয়ে দাও, সোনা-হেন মুখে তাই খেয়ে বাড়ি 
যাবে। সব বাদল পোকা! 

গুলফন। এই যে, খোকামণি এসেছ! এত দিন কোথ। ছিলে যাছুমণি ? 
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১ম খন্দের। এ নেংটি ইছুবটা আবার কে হে? 

কাবাব। কাব্লেগিন্নি! এ কদিন বড়ই ব্যস্ত ছিলুম। তুক স্থানের 

এক মন্ত ওম্রাহের মেয়েকে ভূতে পায় । আমার কাছে চিকিৎসা 

করাবার জগ্গ ওমন্রাহ সাহ্বে মেয়েকে নিয়ে এই সহরে উপস্থিত। 

ওঃ, ক দিন কি কন খাটতে হয়েছে ! 

গুলফন। হা। খোকামণি, ভূত ছেড়েচে ত? 

কাবাব। ছাড়বে না? আমার কাছে মাম্দোবাজী ! 

২য় খদ্দের। ওহে বড়লোকের বাড়ীব্র ওঝা! । আলাপ কর্তে হবে। 

গুলফন। তোমার হাতবশ আছে বই কি যাছ্রমণি! সে দিন দে'ওনুধ 
বলে গিয়েছিলে, একদিন সেই 'ওনুধ দিতেই অনামুখো খোসামুদে- 

গুলো আর এ পাড়ার ঘেসে না ! 

কাঁবাব। হাঁ! কেমন, ব'লেছিলুম কি না। 

গুলফন। তা”_থোকানণি কিছু খাও টাও ! 

কাবাব! আজ আব্র কিছু থেঠে ইচ্ছে নাই, কাব্লেগিনি! তবে, সে 

দিন তোমার ঘরে গোটা-দশেক বেণের ছাতা জলপায়ের তেলে 

জন্রানো আছে দেখেছিলুম। গোটা কতক দিতে পার ত" খাই। 

খোদাবল্স। অবে ওঝেকে বচ্চে! সে জিনিব যে এ দেশে জন্মার না বে। 

আমি নিজে খাবার জগ্ঠ লিন্বন সহর থেকে আনির়েছি। 

গুলফন। চুপ্ রভো বেইমান! খোকামণির ওসুধে এ উহননসুখো খোসা- 

সুদেগুলো পিয়ে অবধি কত খরচা কমে গেছে বল দেখি! দু”টে! 

বেডের ছাতা খাওয়াতে মরে গেলেন ! যাদুমণি, তুমি এস বাব1। 

আমি ততক্ষণ সে গুলো তয়ের করিগে ! 

[ প্রস্থান । 
খোঁদাবক্প। আফদ আয়া, আকদ আয়1! মর মর বাযুকঙ্গ! 
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২য় খদ্দের। আরে খোদাবক্স মিঞা, চটো। কেন ? বড়লোকের বাড়ীর 

ওঝা, বড় যে সে লোক নয় ! সিরাজী বোলাও, সিরাজী বোলাও ! 

থোদাবক্স॥ ভূত বোলাও ! মাম্দে! বোলাও ! আন হায়, ময় মর বারুঙগা। 

১ম খদ্দের । ঘঘ্রেওয়ালী ! দিরাজি লে আও । 

কাবাবের গীত। 

' যৌবন্ কী! দেখো বাহার, 

বাহার মেরে প্যায়ারে যৌবন্ কী দেখে বাহার ॥ 

তেলা ফুলেলা, বেল। চামেলি, 

মোতিকে হার্ সিঙ্গার, 

সিঙ্গার মেরে প্যারে যৌবন্কা দেখে বাহার ॥ 

ইস্ মুসাফেরথানে মে, কেয়! কেয়া বিকতু হর-- 

নওয়াল যোবন্ বেশুমার, 

শুমার মেরে প্যারে বোবন কী দেখো বাহার ॥ 

লে- লো অশর্ফি, লে-_-লো কলেজা-_- 

দেনেকে লিয়ে তৈয়ার, 

তৈয়ার মেরে প্যারে যোবন কী দেখে! বাহার ॥ 

১ম খদের। ওঝা মিঞা, গোস্তাকী মাফ্ হো! এক হাত সতরঞ্চ চল্বে? 

কাবাব। আপত্তি নেই দৌস্ত। আমি কিন্তু ছু অশর্ফির কমে বাজি 

ধরি ন।। 

২য় থন্দের। কহে। ইয়ার, মৌজের জন্ত কিছু আনিয়ে দিব ? 

কাবাব। কোনও দরকার নেই বন্ধু। ধর, ডবল চাল-_বড়ে আর 

গজ। 

১ম খন্দের। ও বাবা, একেবারে পাক। খেলোয়াড় ! দোস্ত, এক পেয়ালা! 

সরব খাও। 
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কাবাব। দোস্ত! এত খাতির কঃর্ছ কেন বল ত। প্রথম পরিচয়ে 
এত মাথামাথি ত” তাল নয়, বন্ধু! 

২য় খদোর। কিজান দৌস্ত,--তোমার সঙ্গে আলাপ থাকলে অনেক 

উপকার! মোক্তার, ডাক্তার আর নাচ-ঘরের নালিক,--এদের সঙ্গে 

যেচে' আলাপ ক*র্তে হয়! 

কাবাব। ঠিক বলেছ দোলন্ত। এ আলাপের জালায় অনেকেই এখন 

এই তিনটে পেশ! ছাড়তে পারলে বাচে। নাও--গজের কিন্তি। 

১ম খন্দের। দৌস্ত মেরী বড়হী বিচ্ছু হয়! 

( গফুরের প্রবেশ ) 

গফুর। অজি খোদাবক্স নিএগ! অয় ঘঘরেওয়ালী, খোদাবক্স মিএ| কাহা? 

আপনাদের মধ্যে খোদাবক্স মিঞা কার নাথ? 

১ম থদ্দের। তু কৌন হয় বে? 

গদুরু। জেপ্ট,মইন্! 
১ম খদ্দের । সে আবার কি ব্ুকম জানোয়ার, বাবা! 

গফুর ॥ তোমারই মত ছুই হাত--ছুই পা-ওয়াল।। 

২য় খদ্দের। খোদাবক্স মিঞার সঙ্গে কি দরকার হে? 

গফুর । দরকার আছে বৈকি! অনেক দিন আগে এক সহরে বাস 

কর। গিয়াছিল, তাই আজ আলাপ করতে এসেছি। 

১ম থদ্দের। তোমার কি কাজকন্ম করা হয়! 

গকুর। জেপ্ট.মইন্! 

১ম খদ্দের। পরিচয়ও জেপ্ট,মইন্, পেশাও জেপ্ট, মইন! ব্যাপার কি, 

বাবা? 

কাবাব। আরে দোস্ত, বুৰ্তে পারলে না? পেশাহীন ভদ্রঞ্োক উনি, 



৩২ নেক্-নজর 

তাই ভত্র-ভাষায় বল্ছেন যে *জেপ্ট মইন্*। ডাক্তাব্র, মোক্তার, 
মুদী, কশাই, শিল্বে-ছুতিয়ে ইত্যাদি সব পেশারই ত” একটা নাম 
আছে ; তেমনই,_-বেকার পেশার নাম হচ্চে “জেপ্ট,মইন্* ! 

সকলে। (হান্ত ) শোভানাল্ল। ! 

গফুর । বন্দেগী অরজ ! আপনার অসাধারণ নাডীক্জান, ঠিক ধাত ঠাউরে- 

ছেন! আপনি কোন্ হকিম-র্রাজা থেকে নেনে এসে, আমাদের 

ছলন। ক"র্বার জন্ঠ এই বাচ্কানি মুন্ডি ধরে সরাইথানায় উপস্থিত 

হয়েছেন ? 

২য় খদ্দের । ওঝা সাহেব, আপনাকে চিনে ফেলেছে! 

কাবাব। জনুরী নাহলে কিজহরুং চেনে, মিএপ ? ( গফুরকে ) এস 

দোস্ত, তোমাকে আমার বিশ্বে দরকার । 

গফুর । আমারও তদ্রপ। ছুনিরা একেবারে ফাকা দেখ্চি সায়েব! 

তিন দিন পেটে কিছু নেই, কিন্তু পিঠে রোজই বিবির পয়জাব্র ঠিক্ 
আছে! 

কাবাব। এস--এস, আগে পেট ভরে এক সান্কী ইহুদী পোলাও খেয়ে 

নাও। অয় ঘঘরেওয়ালী, পোলাও আউব্র সিরাজী | 

(গফুবের উপবেশন ) 

গফুর । তোমার দরকারটা কি রকম, ছোটে মিঞ।? 

কাবাব। এই কাগজখান৷ দেয়ালে টাঙ্গিয়ে পড়, তা হলেই বুঝতে 

পার্বে। 
(কাগজ প্রদান ) 

গফ্চুর। খোদ। মালিক! দেখি যদি ভূতের ওঝা বরা থেকে বেকার- 

গিরি ঘুচুতে পারে । (কাগজ টাঙ্গাইয়া পাঠ) আরে বাঃ বাঃ! 

*ইন্তাহার। কর্মখালি ! একজন হু'সিয়ার বাবুচি ও একজন সমব্ড্ার 
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মুন্সী আবশ্ঠক। বেতন বত লাগে আপত্তি নাই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
দরখাস্ত করিবে ।” জিতে রহো ছোটে মিএঞ1 1 

১ম খদ্দের।, ওঝা! সাহেব, এ বিজ্ঞাপন দিচ্চে কে? 

কাবাব। তৃকস্থানের সেই ওম্রাহ সাহেব ' 

“গফুর । শোভানাল্ল!! বিবিজানকে এইবার শ্বদে আসলে পয়জারের শোর 

দিব, ছোটে মিএগ। 

কাবাব । বাভাছুর বটে । এখন চাই কোনটা £ বাবুচিগিবি ন। কেরাণী- 

গিরি? 

গকুর। এঁ-এ প্রথমটা ছোটে মিএা! কেবাণীগিবিতে অনেক ঝগ্চাট ' 

কাণমলা, ঠোক্র, হাজরিখাতাম্ম সই,_-বাপ্ বরে! সে অনেক ঝগ্ধাট 

অত পেরে উঠবো! না, ছোটে মিঞা ' 

(পরিচারিকার থাছ্য ও মদ বণ্টন ) 

কাবাব । আচ্ছা _আচ্ছ" আগে থেছে নাও । 

২য় খদ্দের । ওঝা! মিঞা, এ দিকে বে দাবা যায়! 

কাবাব । কথায় কথায় এড়িয়ে গিয়েছে, দোস্ত । কিছু মনে কারো না! 

এই নাও বড়ের কিস্তি 

সকলে । বহুৎ আচ্ছা ! 

(খালিলের প্রবেশ ও বিদ্াপন পাঠ ) 
সর 
ক 

খালিল। বাঃ, বেশ ভ'ক়েছে ! এই মুন্দীগরি চাঁকারটা পেলে বেশ হন? 

নগদ টাক! হাতে পেলে, নাম ভাডিয়ে মালিক ইরাহিমের সঙ্গে আলাপ 

করে জিনতের সঙ্গে সাদী ক”্র্বার চে কর! যায়। 

১ম খদ্দের । কি পড় ছ হে, সাহাবজাদ। ? 

খালিল। এ চাকরি কোথায় খালি হ,য়েছে, সায়েব? 
৩ 
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হর খদ্দের । তোমার আবার ও রোগ কেন? 

থালিল। আমার এক বন্ধুর জন্ঠ ঢ%1 করতে হ'বে। 

২য় খন্দের। ওঝ! সাহেব, ঠিকানাট। বলে দাও! 
খালিল। (স্বগতঃ) সর্বনাশ! এ ছোড়া এখানে কেন? তবেকি 

ইব্রাহিমের বিজ্ঞাপন ! 

গদুর | ওহে ছোটে মিঞ1! 

কাবাব। আমার নাম কেলে-কাবাব। 

বাবা কর্ত ব্িফুর কম্ম, 

নাম ছিল তার সেথ মহতাব ॥ 

নাও, গজের কিস্তি ! 

সকলে । বহুৎ আচ্ছা! 

এম খদের। এই ঘোড়। দিয়ে চেপে দিলুম! 

সকলে । বহুৎ আচ্ছা! 

গকুর। হা হে দরখাস্ত করতে হবে কোথা ঠিকানাটা বলে দাও। 

কাবাব। কাল সকালে সরকারি বাগানের ফটকে আমি দাড়িয়ে থাকবো, 

সেইথানে গেলেই আমি তোমাদের সঙ্গে ক'রে ওম্রাহ সাহেবের 

কাছে নিয়ে যা'ব। বাবুচি হাজির হবে কখন্ ? 

গফুর। ৮ টার সময়। 

কাবাব। মুন্সী হাজির হ'বে কখন্? 

খালিল। ৯ টার সময়। 

কাবাব। বহুৎ আচ্ছা । এই নাও ঘোড়ার কিস্তি! 

থালিল। (স্বগতঃ ) থেলার ঝৌকে ছোড়! ঠাওরাতে পারে নি। এই 

সময় সরে পড়া যাকৃ! কালন্টার সময় একটা পরচুল আর দাড়ি 
পরে ছদ্মবেশে যাওয়া বাবে। ছোড়া বুঝতে পারবে না। প্রেম 



প্রথম অন্ক-্পধ্ম দৃশা ৩৫ 

প্রণর ! তোমার জন্ত বাপের নাম এবং নিজের চেহাবু। সবই বদলাতে 

হয় দেখছি। 

| প্রস্থান। 

কাবাব। সিরাজি চালা, সিরাজি চালাও! বাবুচি ৯ টায় হাজির, 

নুহ্পী ৮ টায় হাজির ! 

চর ইয়াঁআল্লা। ছোটে মিঞা, সব উদ্টে দিলে থে! বাধুচি ৮ টায় 

১ম খদের। টুপ রুহো 1 দেই অবধি ভ্যান ভান করছে! এদিকে 

'আমি হেরে মলুম। 

কবাব। (গুরুকে ) পেটে কিছু পড়েছে ত, এখন চটপট সরে পড়। 

কাল ৮ টায় হাজির হবে, মনে থাকে দেন। 

[ গকুরের প্রস্তান। 

(স্বগভঃ) সাহাবজাপার নেকৃ-নজবের উমেদার খালিল মিএ] মনে 

করেছে আম ওকে ঠাউরাতে পাত্রিনি। কাবাবের নজর এড়ায় 

এমন মরুদ এখন জন্মায় নি। ছাড়াও ধা, তোমাকে কল্পনা-পাজা 

থেকে একেবারে ডেকুচি বাদে্টেনে ফেল্ছি। এই ! দিরাজা 

চালাও । 

স'ক্লচারেকা | অনেক টাকা পাওনা হছে গিয়েছে ! 

কাধাব। কুছ পরোরা নেই ! নোহরের থপি নাও, ঘঘ্রে ওয়ালা । 

(থলি প্রদান) 

১ম থনেরু। বে-লাদব। 

কাবাব। থা”কৃ-পাক! নাচো-গাও, দিল বহলাও! 

(পরিচাবকাগণের মগ্ধ বণ্টন ) 



৩৬ নেক-নজর 

গীত । 

হনিয়াথান1--সবাইথানা, হামে হাল বেচা কেন।। 

আছে যাগ সোনা দানা, তারই কদর ষোল আনা : 

যখন যাব বাক্স ভাত্রি, 

সবাই বলে বুদ্ধি তারহ ;-- 

ভালবাস টাদীর চাকি, নইলে প্রাণে ভাব থাকে ন।! 

বলিহাবি ছুনিযাদাবা, আলল মানুব কেট চেনে না! । 

€ পটন্ষেপণ ) 



দ্বিতীয় অঙ্ক 

প্রথম দুশ্য 

বারান্দা 

( মালিক ইব্রাহিম ও কাবাব) 

ইতাভিম। বিমারি হয়! বাবুচিকী বিমারি হয়, মুশ্সিকী খিমারি ভয়, অটর 

কাবাব! তেরেভী বিমারি হয়। ছুনিয়া ভর্মে সফ' বিমারি হয় 

কাবাব। হুজুর আপনি বাস্ত হবেন না। সরকারী বাগানের ধারে 

আমি লোক দাড়করিয়ে রেখে এসেছি, ৮ টা বাজ্লেই মুন্সি আসবে, 

আর ১০টার সময় বাবুচি আদ্বে। 

ইরাহিম। একটা চাকরির জন্ত ৩৪২ থানা দরথাস্ত আসে, বুৰী বাং 

হয়! ছুনিয়ার এত লোক কেবল চাকৃরির উমেদার! কাবাব, এক- 

দম বিমারি হয়! 

কাবাব। হুজুর, ঝড় ভারি বিমারি ই! আজকাল আবার ২1৩ মাসের 

মাইনে ঘুস্ দিয়ে চাকৃরিতে বাহাল হয়। 

ইব্রাহিম । কেও রে কাবাব। দেশে হাজার হাজার বিঘে গণি পড়ে 

রয়েছে, চাষ ক'রে থেলে কি হয় না? গোলামির চেয়ে ত' মে কাজ 

ঢের ভাল বরে! 

কাবাব। হুজুর, এখন আর কেউ সে কাজ করতে চায় ন। 

ইব্রাহিম। স্বাধীন পেশা কর্তে চায় না, এমন কি কারণ হ'তে পারে? 

আর কিছু নয় কাবাব,--খালি বিমারি হয়! 



৩৮ নেক্-নজর 

কাবাব। হুচ্ছুর, চাষের কাঁজ কর্লে ভদ্রলোকের ছেলের আজকাল বিয্বে 

হয় না। মক্েল-বিহীন মোক্াবু, বোগীহীন ডাক্তার, আর গ্রাইকহী'ন 

কাগজের সম্পাদক হ/য়ে ঘরের খেয়ে বনের মোদ তাড়িকে বেড়ালে 9 

জর'র অভাব হয় না হুছুর! কিন নাগোল-পরা পেশা শুনলেই 

আজকালের মেয়েদের শৃদ্ছণার বিমারি ত্। চাবানু জরু হ'তে কেউ 

রাজি নয়, হুছুর ! 

ইরাহিম। খিমাপ্রি হয়। দেয়েদের ধরে এনে দাওয়াই থিলাও কাহার? 

(আরদালির প্রবেশ) 

আরদাণি। খোঁদাধন্দ, এক উমেপাব হাজিবু। 

ইব্রাহিম । অন্দব্র আনে দো। 

| আব্রদালির প্রস্থান! 

কাবাব। ভছর, এ বাঞ্তি খ্ুন্সিগিরার উমেদার। চাকৃপ্িতে বাহান 

কর্বার আগে, ভাল রকম পরীক্ষা নিতে হবে! 

(গফুরের প্রবেশ ) 

গফুর । আদাব-অরজ খোদাবনদ!  মাদাব ওক স1-_ 
কাবাব। বাস্-বাস! বৃহৎ বকৃর্না নহী, মন্সিজী। মালিক সাহাবকা 

ফুরসৎ বহৎ কম হয়। হুজুর, মুন্সিকে একট। কবিত1 লিখে আনতে 

বলা হকৃ, রচন। দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে এর দ্বারা কা 

চন্বে কি না। 

ইবাহিম। বহৎ ঠিক্ হয়! আচ্ছা, দপ্তরখানায় পাঠিয়ে দে। 

গফুর। আক্র হায়! ভূতকে ও ঝেনে বুরী আফদ্মে ডাল! ! বাবুচিগিরী 
করতে এসে কবিতা রচন! কি রে, বাবা! 

কাবাব। আরদালি। 
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( আরদালির প্রবেশ ) 

আরদালি। জনাব 

কাবাব। মুদ্সিজীকো। দদৃতরখানা দেখ্লা 9 

আব্রদালি। আইয়ে জনাব ' 
গফুর । সহজে ভটচি না বাবা । বেকারগিতী ্ৃচোতেই হবে! 

| [ আরদালি 9 গছুরের প্রস্তান । 

ইবরাভিম | বুরী বা ভয়-বাবুটি নহি আয়া। খাবি কি রে কাবাব, 

থাখি কি? 

কাবাব। হুর, কাবাব কখনও কাচ। কাজ ক'রে আসে না। বাবুচি? 

এলো বলে! 

€ আরদালির প্রবেশ ) 

আরদালি। হুক্ছর! দুস্রী উমেদার হাজির 

ইত্রাহিম। অন্দর আনে দে।। 

আর্দালির প্রল্তান 

কাবাব। হুজুর, এইবার ত” সব টক? বাবুচিখানা, দপ্ুরখানা 

ছুই গুল্জার ! 

€ ছদাবেশে খালিলের প্রবেশ ) 

খালিল। তম্লিমাৎ অরুজ ! 

কাবাব। হুজুর, বাবুচি পহু চা। 

থালিল। (স্বগতঃ ) বাবুচি কি ব্রে বাবা! 

ইব্রাহিম | ব্যস! নাম বংলাও। 

থালিল। মৌলভি শখাওয়ৎ হুসেন। 



9৬ নেকৃশজর 

ইব্রাহিম বিমারি হয়! একদম বিমারি হয়! বাবুচির নাম__মৌলভি 
শখাওয়ৎ হুসেন ! কাবাব, দাওয়াই খিলাও, দাওয়াই খিলাও। 

কাবাব। এখনই আন্চি, হুজুর 

থালিল। ঠহরো! জী, জরিসী ঠহর্ যাও! খোদাবন্দও বাবুচিগিরীর জন্ত 

আমার নাম হচ্চে পার মিঞা | 

কাবাব। এতক্ষণ তবে দেড়গজ লম্বা একটা নাম বাৎ্ল্লাচ্ছিলে কেন, 

মিঞা ! 

ইবরাহিম । কাবাব। ভাল ক'রে পরীক্ষা নিয়ে কাজে ভন্ভি কর্বি। 

বেশ মালুম হ'চ্ে লোকটার বিমারি হয়। ছুনিক়া ভর্মে সর্ষ 

বিমারি হয়! 

[ প্রস্থান। 

খালিল। হান্স-হায় ! প্রেম--তোমার পাল্লায় পড়ে এ কি হ'ল। 

কবিতারাজ্য থেকে একেবারে হেসেলে পতন! 

কাবাব। ওহে পীরু মিঞা ! 

খালিল। পেয়ারে, এততেও কি তোমায় পাব না? কবির ভাগ্য কি 

এতই নৈরাশ্ঠময় 

কাবাব। অবে, অয় বাবুচিওয়ালে ! 

খালিল। না--না পেয়ারে, তোমার আশ! আমি ছাড়তে পার্ব না। 

ডুবেছি, না ডুবতে আছি! 

কাবাব। অবে উল্লু! (ধাকা।)। 

খালিল। আমায় ডাকৃছ ? 

কাবাব। অনেকক্ষণ ধরে! চাকৃরি পেয়ে যে একেবারে বেছু'স্ হয়ে 

গেছ! তবু এখনও পাক! বাহাল হও নি” । 

থালিল। হেঁসেল কোন্দিকে দেখিয়ে দাও ! 
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কাবাব । আগে দপ্তরখানায় পরীক্ষা দেবে চল, তার পর তোমায় তুন্দুলে 

বসাবো! চলে এস। 

থালিল। *প্রেম! তুমিই সর্বশক্তিশাগিনী। 

| উভয়ের প্রস্থান ॥ 

হ্িতীম্ত্ দুশ্ণ্য 

উদ্যান 

(জিন, ইমলি ও সখিগণ) 

জিনতের গাত। 

হে চিত-চোর। 

হুল গ্যায়ো দিলদারী বে চিত-চোর। 

হমে ছোড়গ্যয্ো, স্ুথ লে স্তর্যয়ো। ঢথ দে গায়ে! চিত-চোর ॥ 

পিয়। লাগি মোর জাগত জাগত ব্রাতসে ভইল ভোর। 

ফুলকী হার শুথল সইক্া, আখিমে ঝরত লোর, চিত-চোর ॥ 

ইমলি। অত হের্দিও না, সাহাবজাদী, অত হেদিও না! লোকে বল্বে 

কি? সেই খোঁড়া ফকিবুটার তিনপেয়ে টাট্যুটা নর্তেও, সে যে 

এত হেদোয় নি! 

'জনৎ। ইমলি! তার যেকোনও সন্ধান পাওয়! যাচ্চে না, শুনলাম । 

হা খোদা, ওমরাহ এবং সরাইওয়ালার মধ্যে মনোমালিন্য আছে বলে, 

প্রেমিক-প্রেমিকার আষ্টে এত যন্ত্রণা কেন? 
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ইমলি। সাহাবজাদী, এইগুলো যে প্রেমের ফাউ ! 

জিনৎ। পরিহাস রাখ ইমলি! তিনি বড় অভিমানী, বাঁড়িঘর__বাপ-ম 

ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছেন । আহা, কত কষ্টই হচ্চে !* কে তীনু 

সন্ধান ক'র্বে, কে তাকে ফিরিয়ে আন্বে ? 

ইমগি। ভয় পাচ্ছ কেন, সাহাবজাদী? তিনি ৩ আর সহি সত 
বৈরাগ্যের ফকিবি গ্রহণ করেন নি” যে এত ভাবনা! এ'হচ্চে সৌখীন 

লোকের প্রেমের ককিব্রি! তোমার আফিংখোর পাপ্রন্রাটি সাত সমুহ 

তের নদীর পারে থাকলেও, মৌতাতের সময় ঠিক হাজির ভবে । 

জিনৎ। সই! মনযেমানে না। 

( কাবাবের প্রবেশ ) 

কাবাব । সাহাবজাদী-_সাহাবজাদী | 

জিনৎ। ইম্লি! দেখ্, যদি এর কাছে কোন খবর পা”স্। 

ইমলি। ওরে কাবাব! খালিল মিঞার কোনও খবর জানিস, ? 

কাবাব। আরে, সে কাটুলেটওয়ালান্র বাচ্ছার আবার খবর রাখে কে? 

আফ্িক! মুল্কে কুলি ক'রে চা/ঃণন দিয়েছে আর কি! 

জিনতৎ। খোদা, আমার মৃত্যু দাও! 

ইমলি। এরই মধ্যে নয়, সাহাবজার্দী! আশার বেঁচে থাক, আশায় 

বেঁচেথাক। 

কাবাব । যকৃতের বিমার্রি আবার চাগিয়েছে! চিরেতা খাওয়া ইমলি, 

চিব্রেতা খাওয়]। 

জিনৎ। তোর মুখে ছাই পড়,ক্, পাশ পড়ক্। 
কাবাব। কোন আপত্তি নেই সাহাবজাদী ! এখন কাজের কথা শোন । 

আজ এক নূতন মুন্দী বাহাল কর! হবে। উমেদার লৌকটা পরীক্ষ' 
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দেবার জন্য একটা কবিতা লিখেছে । এ লোকটা ঠিক কবি! 
লিখতে জানে কি না, তাই দেখ্বার জন্য মালিক সাহাব তার এই 
রচনাট। তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তুমি পড়ে বল যে, একে 

কাজে বাহাল করা যেতে পারে কিনা। যাহয় একটা শিগ্গিব 

বলে দাও, মালিক সাহাব বসে আছেন । 

জিনৎ। ইম্লি, তুই পড়ে শোনা । আমার এ জলতবা চ'খে ত দেখাত 

পাব না! 

ইমলি। (কাগজ লইয়া পাঠ )। 

কো[কলার গ্রতি কোকিলেরু উক্তি। 

ওগো গিকরাণী, নিরালা কণ্রে 

গাহিছ কাহার লাগিয়া । 

বোজন হইতে সে ল্গর-লহরী 

পশিছে হদয়ে আসির়। ॥ 

ভুমি, কৃঙগুম পরাগ মাবিয়া অঙ্গে 

ছড়ায়ে দিতেছ তান। 

আমি, ধুলায় শুইয়া হতাশ-জদয়ে 

শুনিতেছি সেই গান 

সুপ ধরণী তব কু তানে 

আকাশে উঠিল শিক্ষবি । 

স্বনীল গগনে স্ধাকরু ন্নুপে 

ফুটিল ছবিটি তোমারুই | 

জিনৎ। ইমলি। সই-_সই! (মোহ )। 
কাবাব। জহর! জহর! বিষাক্ত কবিতা! বেটাকে কর়েদ ক্র 

কয়েদ কর ! মালিক সাহাব ! 
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ইমলি। চুপ্চুপ! চেঁচাস্ নি ! 
জিনৎ। কাবাব! শয়তান, কসাই! আমার সুখের মুচ্ছায় বা" 

সাধূলি! 

কাবাব। দাড়াও, মালিক সাহাবকে বলে আসি যে কবিতাটা একদ 

বিষাক্ত 1! শুন্লেই মচ্ছ। হয়! 
ভিনৎ। শয়তান! 

কাবাব। ফিরে আসি, তারপর গালাগাল দিও । 

জিনৎ। দাড়া কনবক্ত! বাবাকে বল এ কবিতা অতি 

চমৎকার । 

কাবাব। তবে তোমার মুঙ্ছ। হ'ল কেন? 

'জনৎ। ভোর হু খাবার জঙ্ঠ! বাবাকে বল, যত টাকা লাগে এই 

মুন্সিকে যেন বাহাল করা হয়। 

কাবাব। বহুৎ আচ্ছা । (স্বগত) তোমার বরাতে আজও চিরেতা 

আছে দেখছ! 

[ প্রস্থান । 

'জনৎ। ইমলি! বুঝতে পেরোছস ক ? 

ইমলি। আমার ত* ভ্যাবাচেক। লেগে গেছে, সাহাবজাদী ! 

জিনৎ। ইমলি! এ রচনা তিনি ছাড়া আর কে লিখতে পারে? 

এই হতভাগিনীর জন্ত তাকে আজ দাসত্ব স্বীকার কর্তে হয়েছে। 

আহা, ভাল খাওয়া হচ্চে না, ফুলেল তেল বিহনে নাওয়। 

হচ্চে না! 

ইমলি। মশার কামড়ে ঘুম হচ্চে না! 
জিনৎ। চল্ ইম্লি, তার যত্তের একটু ব্যবস্থ। করে দিবি চল্। 
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গীত। 

জিনৎ। সই, সে আমার সভিছে কতই বাতনা। 

ইমলি। *চামেলিব তেল পায় ন। মাথিতে, শুইতে নাতিক বিছানা ! 

সঘীগণ। এত কি প্রাণে সয়-_ ওলে', এত কি প্রাণে সয় 

জিনং। কবিতাকুঞ্জে তিনি পিকলধু, 

ইমলি। থেয়ে থাকে শুধু কলনা-মপু 75 

ভিন ।  সবুল যে জন, তার প্রাণে কেন দিবানিশি এত বেদনা ॥ 

সখীগণ। এত কি প্রাণে সয়__ গলে এছ কি প্রাণে সয় 

| সকলেনু প্রস্থান ; 

তুতীস্তর দুশ্শ্য 

রাজপথ 

( নুরমহম্মদ ও পীরম্ডুন্মদের প্রবেশ) 

পীবরমহম্মদ । ওহে নুরমহন্মদ ! খোদাবন্সের ছেলেটার শুনছি কোন 

সন্ধানই হ'ল লা। 

নুরমহম্মদ। যেমন কম্ম তেমনই ফল! দোস্তি করতে গিন্েছিলেন এক 

বেট। ওঝার সঙ্গে! সেই বেট। কোথায় উড়িয়ে নিন্ে গেছে আর 

কি! ছেলেটা এতক্ষণে জিনের পেটে হমজ হরে গিয়েছে! 

পীরমহম্মদ । হবে না! সেদিন মাগী আমাদের কি অপমানটাই ন: 

ক'রেছে! 
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ন্ুরমহম্মদ । গুণে পঁচিশ ঘ1! বাপ, মাগীর কব্জির জোরই বা কি! 

দেড় সের চবিব মালিশ কর্লুম্, তবু এখনও পিঠের দাগ মিলোয় নি! 

পারুমহম্মদ। ওহে--ওহে, থোদাবক্স এই দিকেই আন্ছে যে।॥ 

ভ্মম্মদ | চল-_চল, সরে পড়া:যাক। দেখা হ'লেই খানিকটা ঘ্যান্- 
ঘ্যানানি শুন্তে হবে! 

( খোদাবক্সের প্রবেশ ) 

খোদাবন্স। দোল্ত তোমব্রা বোধ হয় শুনেছে থে আনার থালিল আজ 

দুদিন থেকে নিরুদেশ। 

পীরমহম্মদ | নিরুদেশ ! গায়েব! 

টরুমহন্মদ । মানুষ লোপাট! 

পারমহম্মদ ॥ পুকুর চুরি! বলেন কি নবাব বাহাদুর ? 

খোপাবক্স। সহর তোলপাড় ক'রে খুজেছি, কিন্ক তার কোন সন্ধানই 

পাওয়া যায়নি ভাই! একটু তল্লাস করে দেখনা দোস্ত! গুলকন 

[বিবি ত” এ ছুদন এক কোয়া বরশুনও দ্রাতে কাটে নি। আর আমি 

ত পথে পথেই দিন কাটাচ্ছ 

গারমহম্মদ। নবাব বাহাদ্রর, আপনি নিশ্চিন্দি হয়ে আমোদ-আহলাদ 

করুন! আমর! ঠিক তাকে খু'জে বার কর্ছি। আমরা কি আপনার 

যেসে দোস্ত। 

ধোদাবক্স । তাত বটেই--তাত বটেই! গুলফন বিবি তখন বুঝলে ন| 

হাজার হোক্, মেয়ে মানুষ কিন।! দোস্ত, আজ আমার বাড়ীতে 

যেতেই হবে__খালিলকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে এক শান্কিতে 
ইয়ারকি দেবে । ৃ 

পীরমহম্মদ । নবাব বাহাদুর! কাছেই সরাপের দৌকান রয়েছে, এই" 
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খানেই আমোদের বায়নাট। হয়ে যাক । নেহাত সাদা চোকে তোমার 
বাড়ী যেতে এ্ানি কেমন প1 ছম্ ছম্ করে! 

খোদাবক্স] গুল্ফন্ বিবি অতি বে-ওয়াকুফ্! রাগ করে ন! দোস্ত, 
আমার কাছে এখন কুল্লে একাট আসরফি আছে। তাতে আর কি 

হবে বল! বাড়ী এস, আজ আমোদের ফোয়ার। ছুটিয়ে দেবে! ! 

ন্ুরমহলুদ | * পিন্-দিন। একটা আসরফিতেই এখন চল্বে। চোক্- 

ছটেো৷ একটু রাঙিয়ে নেওয়া বই ত" নয়। 

ঘোদাবক্স । তবে এই নাও ভাই। (আসরফি প্রদান ) 

পাঁরুমম্থদ | নুরুমহম্মদ, দেরী কোরো! না । 

নরুমভন্মদ | চক্ষের নিমেষে। 

| প্রস্থান। 

থোদাবন্ু। তাহ ত! ছুটো আম্ুর হ'লে হ'ত ভাল। চাটের কিছুই 

নেহ বে! 

পারুমভখ্প | নবাব বাহাদুর, সে জন্ত ভাববেন না। আপনার গান 

শুনলেই চাটের কাজ হ'বে। 
খোদাবক্প॥ এই পথের মাঝে? ছিখ্ছ-_নজ্জ। করবে! 

পীরমহল্মদ । হলেই বা পথের মাঝে! লোকে জানুক বে ছেলে পাওয়া 

গিয়েছে বলে নখাব বাহাছুর পথে পথে সিরাক্ধি বিলুচ্ছেন ! রূমের 

বাধশাহ যখন এ খবর শুন্বে, তখন তা'কেও একটু খাটে। 
হ'তে হবে! 

ধোদাবক্ধ । যা” বলেছ দোস্ত! 

( বোতল ও গেলাস হস্তে নূরমহম্মদের প্রবেশ ) 

নূরমহম্মদ । নবাব বাহাছুর, বেড়ে মাল পাওয়া গিয়েছে! 
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পীরমহম্মদ । নবাব বাহারকে আগে দাও--নবাব বাহাতুরকে আগে 

দাও! একটু কম করে দিও, বাড়ী পৌছাতে পাবেন যেন! 

খোদাবক্স । তোমর! খাও, তোমরা খাও! (সকলের মগ্ধপান) 

পীরমহম্মদ । আমোদ হক হৃঙ্গুর, গান চলুক । 

দি 7) [ত। 

খোদাবল্স। সরাপ তোমার তর বেতর কার্পানি। 

কেউ খেতে চায় নিছক তোমায়, কেউ বা মেশায় সোডা পানি ॥ 

বোতিলেতে ছিপি আট! হয়ে থাক শান্ত, 

পেটে গেলেই খাও তুড়িলাফ ওহে প্রাণকান্ত ১-- 
ভিটেমাটি চাটি ক'রে দাও শুঁড়ির ঘরে রপ্তানি । 

(শেষে) তোমার প্রেমে ফকির হয়ে খেকে মরে ভোচ্কানি ! 

সকলে। বাহবা! কেয়াবাৎ। (প্রস্থানোগ্ধত ) 

খোদাবক্ম। কিহে! তোমরা চল্লে ষে? 

মুরমহন্মদ । বোতল ফুরিয়েছে। 

গীরমহম্মদ । তোমার কাছেও ত* উশস্থিত আর রেস্ত নেই। বন্দেগী! 

খোদাবঝ্স । বাড়ী চল-বাড়ী চল থালিলকে নিয়ে একসঙ্গে আমোদ? 

হবে। 

নুবুমহম্মদ | ছুনিয়ায় নয়। বিহিস্তে 

[ন্থরমহম্মদ ও পীরমহম্দের প্রস্থান । 

খোপাবকা। হায়__হায়, শেষটা রাহাজানি করলে রে ! বেইমান, শয়তান । 
এরাই একদিন আমার নাচঘরে দিনরাত পড়ে থাকৃতো, আর আমার 
অল্প ধ্বংসাতো। এরাই আমায় নবাব বাহাছুর করে দিয়েছিল? 
কেয়াবাৎ দুনিয়ার দোস্তি রে! 
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( ইবৃলিসের প্রবেশ ) 

ইব্লিস। ব্যদ্_ব্যস। কেও চিল্লাত হয়? 

খোদাবক্া | * প্রাণের জ্বালায় টেচাচ্ছি, কা সাম়েব! তুমি খামোক' 

এত মেজাজ গরম কর্ছ” কেন? 

ইবুলিন। দিওয়ানা হয়। 

খোদাবন্ম। এখন হই নি! কিন ভ্রনিয়াব্র হালচাল দেছে এহবার 

বুঝি হতে হবে। 

( কাবাবের প্রবেশ ) 

কাবাব। সেলাম জি কাবুলে মিএগ! পথের মাঝেই তয়দ লাগিয়ে 

দিয়েছ যে। 

খোদাবক্স । খোকামণি, আনার সব্বনাশ হয়েছে বাবা! আনার খালিল 

আজ ভ্রদিন ধরে নিরুদ্েশ | গুলফন বিবি একেবারে [৬ন-পো' 

মরে? গিয়েছে । 

কাবাব। আমিও ৩” তাই বলি, কাবলে মি ঞ&। ! আমার আন্দাড কগন ও 

বেঠিক হয়। 

খোদাবক্স । হা! বাবা খোকামণি! ছেলে আমার বেঁচে আছে 5? 

কাবাব। ভয়ঙ্কর ব্কম বেচে আছে! কিন্ত কাব্লে মিঞা, আমি ঘাকে 

আচ করেছি, সে যদি সাই তোমার ছেলে হয়, ত1 হলে তার দেন 

গজ লম্বা দাড়ি হ'ল কি করে? 

খোদাবক্স। ঠিক ধরেছে. খোকামণি! আমি খবর নিয়েছি বে পরটুলের 

দোকান থেকে সে একটা দাড়ি নিয়ে পালিয়েছে । সে এখন কোথার 

আছে বলে দাও খোকামণি। আমি ছুটে গিয়ে আমার বুকের ধনকে 

একবার বুকে চেপে ধরি ! 

০ 
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কাবাব। সে এখন নাম বদ্লে, ঘুন্সি গফুর খা! হয়ে গেছে কাব্লে মিঞা! 

ইব্লিন। বত্লাও কাবাব, শিকার কাহ] হয়। 
কাবাব । ব্রোসো না হাবৃমি মিঞ] 1 সে এখন তার ন্বাম-চেহার! সব 

বদলে ফেলেছে । তাকে সনাক্ত করবে কে ! 

খোধাবক্স। ওঝে মিএট ! আমি খুব সনাক্ত করতে পারবো, বাব।। 

বাপের চোকে সে ধুলো দিতে পারবে না। বলে দাও বাবা, কোথায় 

আছে সে। আমি তোনায় 'একশোনটা বেছেব্র ছাতা খেতে দোবে।। 

কাবাব । এই হাবাঁস মিঞার মনিব-বাড়! তাকে পপ্ুরখানায় আটক 

করে রেখেছো। ইক্লিস্, ঠিক করে সনাক্ত করিয়ে নিস্। 
[ কাবাবের প্রস্থান । 

খোদাবকা। ( হব্লিস্কে ) তবে বরে শালা । 

ইব্লিস। গালি বকৃতা কেও! এক থাগ্পড়ে তোর পাগ্লামে! ঘুচিয়ে 

দোবো, জানিস্! 

খোদাবকস । রেখে দে তোর থাপ্পড়, শালা কাফ্রিকা বাচ্ছা! দে শালা, 

ছেলে দে। ময় মর্ যাউলা! 

ইব্লিস্। মর্ যাউল কি রে /ল 1 এ শালা বদ্ধ পাগল দেখছি! 

খোদাবক্স। পাচ শালাতেই-ত, পাগল করেছে রে, শালা কাফ্রিক! 

বাচ্ছা । ছেলে দে-শালা, ছেলে দে। ময় মর্ যাউঙগ।! 

ইবৃলিস্। আগে সনাক্ত কর্, শালা! তাব্রপর “নর্ যাউললা”। 
খোদাবক্স। ময় মর্ যাউঙা। ছেলে দে, শালা-ছেলে দে। 

ইবলিস চল্ শালা, সনাক্ত কর্বি চল্। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 



চতুএ্খ দুস্টা 

দালান 

( ইত্রাঠিম ও ইম্লির প্রবেশ ) 

ইরাহিম। বিমার হয়! [জিনতকা শিমারি হয়, আউর ইম্পি-তেত্রিভী 

'বমারি হয়! 

ইমলি। কেন মাণিক সারেব, আনার কথাটা কি মন্দ ? আমীর ওম- 

রাহের ছেলের সঙ্গে ডনতের বিরে দিয়ে আমাদের কি লাভ বন । 

তা”রা না জানে একটা কবিতা লিখ্তে, ন। জানে স্বীকে ভালবান্তে ! 

বড়লোকের বৌ হ'লে জিনৎ অবশ্য হারে জহরৎ পর্তে পাবে, বিশ 

পচিশটা বাদী হামেভাল হুঝুমে খাবে ! কিন্তু, জামাইটি সন্ধ্যা হলেই 

বাইজী নিয়ে আমোদ করতে বস্বেন, আর নাত পোহালে মাতাল 

অবস্থায় ঝোলায় চেপে বাড়ী আম্বেন! তা মাপনার ত* হারে 

জহবুতের অভাব নাই মালিক এঝ্রহেব, যে মেরেকে মুক্তোর ঝোল 

থেতে আবু চোখের জল ফেল্তে বজজ্দান্ুষের ঘরে ধিতে চাইছেন! 

ইব্রাহিম । চিরকাল আইবুড়ো থাকৃতে চায় নাকি প্লেট একদম 

বিমার হয়! 

ইন্লি। আমি কি তাই বল্ছি মালিক সাহাব? এই ধরুন না, আপনার 
এই নৃঙুন মুন্সীটা কি চমতকার কবিতা লেখে, প্রকাণ্ড বিদ্বান্ 

মৌলবি! এনে করুন এটি দদি আপনার জামাই হয়। 

ইব্রাহিন। বলিস্কি রে ইন্লি, মুন্লি জানাই হবে! 

ইম্লি। কেন, তাতে কি দোব হয় মালিক সাহাব? ভদ্রলোকের ছেলে, 
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লেখাপড়ায় অদ্বিতীন্ব পণ্ডিত, চরিত্র ভাল; তবে--পয়সা নেই এই 

বা। তা”আপনার জামাই হলে সে ডঃখু ৩ আর থাকবে না। 

হামেসা আপনার কাছে থাকৃবে, কাধতা লিখবে; আপনার সুখে 

সুখা, দুঃখে ছুঃখী হবে! সেইটা ভাল, না--একটা গোয়ার বড়- 

মান্ুবের ছেলেকে ভামাহই কারে মেয়েটার দিনরাত চঠখে জল, আৰু 

নিজেরও বারোনাস বিষের জাল1--সেইটে ভাল ? 

ইরাহিন। ঠিক বলেছিস ইম্লি! বড়মানুধের ছেলে গুলোর সন বিমারি 

হয়! 

ইম্লি। তা হ'লে, আপনার এ নুতন মুন্দীর সঙ্গে সাহাবজাদার বিয়ের 

বাবস্থাটা আজই করে ফেসুন। 

ইব্রাহিম। ইম্লি, তেরী অকল্কা বিমাত্রি হয়! 'একট: অজানা লোকের 

সঙ্গে সাণা করতে ভিনৎ বাজী হবে কেন? আব, লোকেই ব' 

আমাম্ ঝ্ল্বে কি? 

(জিনতের প্রবেশ ) 
জিনৎ। বাবা। 

ইব্রাহিম । জিনৎ! তুই রাজী ন॥কি ? তবে তোর জরুর বিমারি হয়। 

এক বেট। বদ্হৃরৎ মুন্সীর ঝাঁচ্ছা, বেটার চৌপট্ দাড়ির মধ্যে ঢু” লক্ষ 

উকুন,--তা”কে তুই সাদী কঃর্তে চাস্। বিমারি হয়। কাবাব, 

দাওয়াই লাও! 

জিনৎ। বাবা! দীড়িট? মুড়িয়ে দিলেই ত” আপত্তি কেটে যাবে! আর, 

যে মহাকবি পকোকিলার প্রতি কোকিলের উক্তি* লিখতে পারেন, 

তার অন্ত পরিচয়ের আবশ্তঠক কি, বাবা? 

ইব্রাহিম। জিন, চিরেতা খা-চিরেত| খা! অল্বৎ বিমারি হয়! 
একেবারে উনপঞ্চাশ বাই তোকে ছেয়ে ফেলেছে । চিরেতা থা! 
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জিন । বাবা ! আমায় খানিকট। তেজাল জহর দাও, আমি খাই! 

ইব্রাহিম । বেটি-_বেটি। ও কথা বলিস্ নি” বেটি! এখনই আমার 

পিলে টন্ টন্ কর্বে! ওহো-গেল গেল গেল গেল! বিমারি তয়! 
£মলি। মালিক সাহাব! জিনং থে ব্রকম একগু য়ে মেয়ে, ও জহর ন1 

খেয়ে ছাড়বে ন]। 

ইব্রাহিম । জিনং-বেটি, জহর থাস্নি' বেট! বড় তকৃলিফ্ হ'বে বেটি, 

বড় তকৃলিনু হবে! ইম্লি, এখনই মস্জিদে লোক পাঠিয়ে মোদা! 

সায়েবকে ডেকে আনা। আবহ সাদী হ'য়ে বাক! উপায় নাই, 
জিনত আমার বিষ খেতে চায় ! বিমারি হয়! 

হম্লি। খুসাকি পিন হয়, জিনতকা সাদা হয়! 

| ইম্লি ও জিনতের প্রস্থান । 

ইবাহিন। বিমারি হয়। ছেলে-মেয়েদের উপর বাপের ঘায়া-মহববং 

একদম বিমার হয় ! জন বিষ থেঠে চাহলে, আর অমনি আমার 

সব আপন্তি ভেসে গেল। বদস্ুরৎ মুন্সা বেটাকে জামাই মণ্থুর 

কর্তে হল! বিমাগা হয়-ছুনিরাতে থাকাটাই বিমার হয়। 

(কাবাব ও খালিণের প্রবেশ) 

কাবাব । ববচিকে বচ্চে! পাচ সের ঢশ্বার গোস্ত পুড়িয়ে একেবারে 

করল করে ফেলেছে । ববচিকে বচ্চে। 

ইব্রাহিম । ক্যয়! হয়া কাবাব ? দুম্বেকা গোস্ত জল্ গ্যন্া1? বিমারি হয় ! 

কাবাব। কহে ববচিকে বচ্চে, কহে! 

খালিল। হুজুর! উন্থনের আঁচ্ট। ঠিক বুঝ্তে পারি নি”। 
ইব্রাহিম । বাবুচি আচ বুঝতে পারে না! কাবাব, গিরগিটুকী স্থুরুয়া ! 

খালিল। খোদাবন্দ ! 
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ইবাহিম। বাস্--বিমারি হয়! 

কাবাব। কহে! ববচিকে বচ্চে । 

( ইবলিস্, খোদাবকু ও গফুরের প্রবেশ ) 

ইব্লিস্। সনাক্ত কর! সনাক্ত কর! 
খোদাবকা ॥ ময় মর যাঁউক্ষা । বেটারে। 

গফুর । ছেড়েদে রে! টিপুনির চোটে আমিও মর দাউক্ষা বে! 

কাবাব। লে বটাপট্! লে ঝটাপট্ ! 

ইব্রাহিম । ইব্লিস্! ইয়হ কৌন্ হয়? 

ইব্লিস্। হুজুর! দিওয়ান! তয়। 
খোদধাবক্স ॥ ময় মর্ যাউঙ্গা ! 

গফুর । খোদাবন্দ ! শয়তান আয়া-_নাম্দো! আয়! 

খোদাবকা । ময় মর্ যাউঙ্গা! বেটারে। 

গফুর | লে বলায়! বেটা মামদেো আল্টপ্ক! বাব। হতে চান্স হেরে 

বাবা! 

থালিল। (স্বগতঃ) প্রেম ! তু্িই সতা ! 

খোদাবক্স। বেটা বে! 

গফুর । তোর গুষ্টির মাথ| বরে! প্রাণ গেল রে! 

ইব্রাহিম। মুন্দী, তোমার বাপের একদম বিমারি হয় ! 

গঙ্কুর। বাপ নয় হুজুর, মোটেই বাপ নয়! কি ভূতের উপদ্রব ব্রে বাবা! 

খোদাবক্স। তুর্কস্থানের ওমরাহ সাহাব! এ আমারই বেটা। বিবি 

গুলফন একে ৯ মাস ১৩ দিন পেটে ধরে ছিল। ময় মর্ যাউক্গ!! 
এ চমতকার কবিতা লিখতে পারে ! 

খালিল। (শ্থগতঃ) প্রেম! এইবার বুঝি ধরা পড়ে গেলুম ! 
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খোদাবকা। দিনরাত ইড়বিড় বকে, আর হিজিৰিজি লেখে । 

কাবাব। ব্যন্--সবুত হো চুকা। মুন্পী, তোমার সঙ্গে আজই সাহাব- 

জাদীর িয়ে। মোল্ল! ডাকতে গিয়েছে । তোমার ওই বীভৎস দাড়ি 

ছেটে, উকুনগুলো মেরে ফেল! ইব্লিস্, মুন্সীকে কপরের তেল 

মাখিয়ে গরম জলে গোসল করিরে দাও । 

খালিল। প্রেম, তুমি প্রবঞ্চনাময়ী ! সব গোলমাল করে দিচ্চ। 

খোদাবক্স। বেটা রে। 

গফুর । মারে গা এক থগ্লড রে! আমার কোন? পুরুবে কবিতা লিখতে 

জানে না, হুজুর । আমি নকল কবি, হুছুর! আসল কবি এ 

ঝাঝরি হাতে দাডিয়ে। 

ইব্রাহিম । বাবুচিকে বচ্চে! জবাব বংলাঁও। 

খালিল | হুজুর! সববে গোলমাল হয়ে বাচ্চে। প্রেম 

ইব্রাহিম । বিমারি হয়! 

ইব্লিস্। চল মুন্সীজি, গোসল কর্বে চল। মোল্লা সায়েব বসে 

আছেন। 

গফুর । লে বলায়! চাকরি কর্তে খ্সে বিয়ে কি রে বাবা ! কি ভূতের 

উপদ্রব রে বাবা ! কশম খোদাকী--আমার কোন পুরুষে মুন্সী নয়! 

আমি বনেদী বাবুচি, হুজুর। বাপ-ঠাকুদ্দ1৷ আমার হেঁসেলেই দাড়ি 

পাকিয়েছে ! 

খোদাবক্স । ময় মর্ যাযুঙ্ষা! বেট আমার সত্যি কথাই বলেছে 
হুজুর । বড়লোক হবার আগে আমি চাটের দোকানে নিজেই 

বীধ্তুম। 

ইব্রাহিম । বিমারি হয়! মুন্পীজি, তুমি যদি সত্যই বাবুচি, তা” হ'লে 

জবাব দাঁও-_কাবাব ক' রকমের হয়। 



৫৬ নেকৃ-নজর 

গফুর । আগে এ ঝাঝ্রাঁওয়ালাকে বল্তে দি'ন্ হুজুর। আমি আগে 

বললে ও শিখে ফেল্বে, হুজুর ! 

ালিল। মিঞা! এই কি তোমার ধর হ'ল, মিঞা ? 

কাবাব। বংলাও-_বৎলাও ঝাঁঝবেওয়ালে ! 

খালিল। বল্ছি হুজুর! (স্বগতঃ) কল্পনে, মস্তিক্ষে আবিভূতা৷ হও! 
কুকুর বিড়াল কাটিয়া থুঁডিয়া 

হলুদ্ পিয়াজ তাহে মাথাইয়া, 

লোহার শিকেতে গাথিয়! গাখিয়! 

আগুনে পোড়ালে “শিকৃ-কাবাব” ! 

ইয়া আল! ! এষে কবিতা হয়ে গেল! 

ইবরাহিম । বিমারি হয়! কাবাব, দাওয়াই খিলাও-_দাওয়াই খিলাও। 

কাবাব। বনহুৎ আচ্ছা, হুজুর। আগে এই ঝাঝ্রাওয়ালার চৌপট্ 

দাঁড়িটা কেটে দিই হুজুর, নইলে সমস্ত দাওয়াই ওর দাড়িতেই লেগে 
বাবে, পেটে এক চান্চেও যাবে না, হুজুর । 

ইত্রাহিম। বহত্ঠিক্ হয়। বিমারি হয়। 
কাবাব। ইব্লিস্ মিঞ1 ! এই কী বাওয়ালা৷ জাহাজের মাস্তলটাকে ঘাড় 

ধরে একটু নীচু করে দাও ত*। নাগাল পাবো না ষে! 
খালিল। (স্বথগতঃ) প্রেম! শেষ রক্ষাট। হয় ষেন। 

(ইবৃলিস্ খালিলের থাড় ধর্রিয়া নামাইয়া দিল ও কাবাব 

দাড়ি টানিতেই দাঁড়ি খুলিয়া! গেল) 

কাবাব। হুজুর! বড়ি ভারি বিমারি হয়। নকল বাবুচিক! দাড়িভী 
নকল হয়। 

খোদাবক্স । তৰ তো, এহি মেরা বেটা হয়! ময় মর্ যাউঙ্গা! 

(খালিলকে আলিঙগন ) 
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ইব্রাহিম । বিমারি হয়! নকল ববচি, বংলাও_-এ লোক কি তোমার 

বাবাজান ? 

খালল। “প্রেম! এইবার বে বিষম সমশ্তায় ফেল্লে ! 

ইব্লিস্। জল্দি বলাও । - 

খালিল। ইয়া আল্লা ! 

ইব্রাভিম। ধান্! জল্দি ঘতলাও । 

থালিল। লোকে তাই বলে" শুনেছি ভুর 

ইব্রাহিম । নকল ববচিকে ঝ্প। তোমার নাম কি? 

খোদাবক্স। সে কথ আর শুনে কাজ নেই। 

হব্লিস। বাস! জল্দি বত্লাও। 

খোদাবকা । খোদাবকা মিঞ1 সরাই ওয়ালা । 

ইবরাহিম । বিমারি হয়! বিমারি তয়! সন্রাইওয়াল। আমার বাড়ীতে! 

ইব্লিস্,পিলে টন্ টন করছে! গেল-_গেল-_-গেল--গেল ! 

বিমারি হয়! 

ইব্লিস্্। বাপ্কেটা ছটোকেই গিরফ্তার করি” হুজুর! 

খালিল। (স্বগতঃ) প্রেম! বিশ্বা্ঘাতিনী হয়ে! না! 

খোদাবন্স। ময় মর যাউঙ্গ।! 
ইব্রাহিম । গেল-_-গেল-_গেল-_গেল! 

ইব্ুলিস্। গিরফ্তার ! গিরফ্তার ! 
ইব্রাহিম । সবর করো ইব্লিস্, সবর করো! জিনতের কাছে সত্য 

করেছি, যে ব্যক্তি কোকিলের কবিতা লিখেছে, তারই সঙ্গে জিনতের 

সাদী হ'বে। নকল ববচি, সে কবিতা! কি তুমি লিখেছ ? 

থালিল। অস্বীকার করুবার যে উপায় নেই জনাব ! 

ইব্রাহিম । আমারও যে উপায় নেই রে সরাইওয়ালেকে বচ্চে! ছুনিয়। 



৫৮ নেক্-নজয় 

ভরমে সর্ফ বিমারি হয়! ইব্লিস্, একে মোল্লার কাছে নিয়ে গিয়ে 

সাদী দিলাও। লেযাও--লেযাও, এখনই আবার পিলে টন্ টন্ 

কর্বে। জল্দি লেযাও! 

কাবাব । আসামী গেরেপ্রার হল না বলে' মন-মরা। হয়ো না, ইব্লিস্ ! 
তুমি এই নকল দাড়িটাকে গ্রেপ্ার করে নিয়ে যাও! 

(কাচি ও দাড়ি প্রদান) 

ইব্লিস্। একেই বলে নেক্-নজর ! হেঁসেল থেকে একেবারে সাহাব- 
জাদীর খাস্কাম্রায়! চলুন জনাব। 

[ ইবলিস্ ও খালিলের প্রস্থান । 

খোদাবক্স । বেট! রে, আমায় ছেড়ে আবার কোথায় চল্লি রে। 

ইব্রাহিম । যেতে দাও--যেতে দাও! জিনতের কাছে সত্যি করে' 

ফেলেছি । নকল মুন্সী, তৃূমি আজ থেকে ববচিখানায় ভর্তি হলে। 

মাইনে সমানই রইল! খুস্রোজের দিন আজ, উম্দ। উম্দ খানা তয়ের 
করগে! 

গফুর। এ কি বাবা! এক সঙ্গে এতগুলো লোকের উপর নেক্-নভ্র' 

হয়ে গেল! টেকা দিয়েছি ক্ষত্ত আমি!- একেবারে আড়াইশ" 

টাকায় হেঁসেলে ভর্তি! বিবি, এইবারে পয়জারের বহরট! 

দেখাব। 

[ প্রস্থান । 

ইত্রাহিম। নকল ববচিকে বাপ! তুমি সরাইওয়ালা হ'লেও এখন 

আমার বেহাই! চল, তোমায় গির্গিট্কী-সুরুয়া খাওয়াই ! 
খোদাবক্স | ময় মর্ যাউঙ্গা! 

[ ইব্রাহিম ও খোদাবকঝের প্রস্থান 
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কাবাবের গীত। 

সার হুজ্ঞৎ আখেরমে মিট্গারা। 

মিট্রগায়া__মিট গায়।__মিটুগায়া ॥ 

দিলোসে দিল্ মিলানা, দিল দিলান।, এহি মেরা আদং হয়, 

কিসিকা দিল্ দ্ুঃখানা, দিল্ রূলানা, মেরেসে ন ভোত। হয়, 

হষ্গাবা মক্বুলোক! দিল্ক! সিতম্ বাতা হয়, 

পরায়া অপনা হোনা, উহ যবানা, ইয়হ নহি হয় 

বে-দর্দিসে ময়নে ইয়ে দিল্কে। হটায় ॥ 
| প্রশ্থান! 

গিরি ছন্দ 

উদ্যান 

( খালিল, জিন, ইম্লি ও সখিগণ ) 

জিনতে গীত। 

নিঠর সইয়া, দিল নাহি ছুখাও মোৰি রে। 

ধাউ বাউ নাহি বোলোরে বইয়া, পইয়া পড় তোনি রে! 

আও সইয়া গল ওয়া লগাউ, 

নয়নে! সে নয়না মিলাউ ) 

যব্ খোদ! মিলায়! তুঝে, নাহি ছোড়, রে ॥ 
থালিল। পেয়ারে, আজ আমাদের প্রেমের জয় ! 

ইম্লি। এত ক'রে গরম জলে গোসল করেও, খালিল সাহেবের গায়ে 

ধোঁয়াটে গন্ধট! যায় নি । 



৬০ নেক-নজর 

'জনৎ। ইম্লি চুপ কর! আর কাট! ঘায়ে হুনের ছিটে দিস্নি। 

খালিল। পেয়ার! জীবন-সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হয়েছি বটে, কিন্থু 

নার জদক়ে যে প্রেমের প্রবাহ বইছে, তাতে আমার,সমস্ত ক্ষত 

ধোত হয়ে গিয়েছে । তোমার নেকৃ-নজরের প্রলেপে সে ক্ষত শুষ্ক 

হ'য়েছে। 

(জনৎ। আহা, তোমার হৃদয়ে এত প্রেম! 

(কাবাবের প্রবেশ) 

কাবাব। বাজে কথ৷ সাহাবজাদী, বাজে কথা! খালিল সায়েবের গলার 

যে কাগজথান৷ রয়েছে, সেহটে যদি তোমায় পড়ে” শোনায়, তবে ত, 

বলি প্রেম ! 

জিন । কি কাগজ পেয়ারে, কি কাগজ ? 

খালিল। ও কিছু নয় জিনৎ। পাছে আমাকে পেত্রীতে পায়, সেই ভয়ে 

আমার মা কোন্ ওঝার কাছ থেকে এই কাগজথানা নিয্লে আমার 

গলার বেধে দিয়েছিলেন। সাদীর আগে এখানা পড়তে মানা করে 

দয়েছিলেন। 

ইম্লি। এখন ত” সাদী হয়ে গিয়েক্ে, এখন ত* আর পড়তে দোষ নাই! 

খালিল। হ্যা, এখন পড়তে পারা যায়। (পাঠ করিয়া) তোবা-_ 

তোবা। 

কাবাব। সাহাবজাদ্দী, ওই দেখ তোমার নিঠর সইয়! হ্াকৃরা ক*র্ছে ! 
।জনৎ | পড় ন৷ পেয়ারে। 

খালিল। তোবা তোবা! ও শুনে কাজ নাই পিয়ারী। 
কাবাব। বুঝ্ছ না সাহাবজাদী? প্রেমপত্র-_-প্রেমপত্র ! তাই তোমার 

কাছে পড়তে সাহস হচ্চে না| 

ইম্লি। আশ্চয্যি নেই! বিশ্বাস কি! 
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জিনৎ। ইম্লি! শেষে নসিবৰে এই ছিল! বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে সাদ 

হল 

কাবাব । দেখ সাহাবজাদী, দেখ। এর চেয়ে যে নকল মুন্সী ছিল ভাল। 

থালিল। (স্বগতঃ) কি বিপদেই পড়লুম! (প্রকান্ঠে ) একান্তই 

শুন্বে পেয়ারী ? 
ভিনৎ। (সবোষে)যাও-বাও! 

থাগিল। এই দেখ তবে! লেখ! আছে-- 

“হাতের পাঁচ বদলে গেছে, বুটের গোলাম ভেস্তে বায় 

কয় না কথা, গ্রইয়ে মাথা, লুণ্টয়ে পড়ে বিবির পায় ॥” 

সকলে । (হাশ্ত)। 

থালিল। হেঁসে! না_হেসো না! বড়লোকের ছেলের! কস্বির গোলাম 

হয়, আমি সরাইওয়ালার ছেলে স্বীত্র গোলাম হয়েছি । নকল বাবুচি- 

গিরিতে আমার চির সাধের গোলামি লাভ হয়েছে । সকলের পঃ 

খোদারু বেন এই ব্ুকমই নেকু-নজর হয়। 

কাবাব ও সাথগণের গাত। 

আভকে হেথা নকল সেঙেআসল মিলেছে । 
ছুনিয়া পাগল নকল নিয়ে, আসন দলেছে ॥ 

নকলের জেল্লা দেখে, 

যার গো ছুটে আসল ব্রেখে, 

কাটুলে নেশা, হার হতাশা, জল ঝরে তার ছুই চথে। 

কাটা ঘাসে মুখ ছড়ে বার, হবু কাটা খা গো! বেছে | 

[ম্মব্রন্নিক্ষা ] 



খরার 
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আ্নোগেত্দ্রনলাথ ভুত্রোপীল্যা্ 
প্রণীত 
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লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক 
(মনাভ। পিয়েটারে অভিনীত 

ভূপেন বাবুর--পেলারামের স্বদেশিতার 
* স্রুহ 

_ ক্কুতলস্পল্্-_ ৩২. 
প্রকাশিত হইল 

বদি স্বর্গনর্ভের প্রেমালিঙ্গন প্রভাত শিশিবু-সিক্ত নন্দন-কাননের ফুল্লু- 

পরিজাতের সুরভি সেবন ও কিন্নব-বিনিন্দিত কমনীয় কামিনী-কণ্ঠের 

গানিধ্বনিতে হৃদয় পরিহপু করিতে বাসনা থাকে, আর মদন ঠাকুরের 
তর্জনু বাণে উর্বশীর অবদা3। বোঝ্বার ইচ্ছা থাকে,সত্বর ফুলশর একখানি 

£কনুন- মূল্য ৮ আন।। 



সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মনমুগ্ধকর উপহারের 

শক্কব শ্রেষ্ট উপন্যাঙন 

শ্রীযুক্ত বৈষ্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 

উপন্যাস পড়তে হ'লে এমন আমাদের হিন্দুনারী সতান্ 

একখানি বই পড়,ন গৌরবে জগতের আদর্শ ' 
যাহাতে আপনার প্রণয়-মহত্বে রমণী- 

প্রাণটা মুগ্ধ কুলের শীর্ষ- 
হযে যায় ৮ স্থানীয়! । 

ত্যাগের জীবন্ত প্রতিম। 

যে বিশ্বপুজ্য। হিন্দুনারী নারীধন্ম রক্ষা! করাকেই জীবনের 

পরম তপস্যা ও মহাব্রত বলিয়া জ্ঞান করেন, সেই মহামূল্য 

সম্পদ রক্ষার জন্য কি বাচনিক, কি কাধ্যগত কৌশল অবলম্বনে 

পরম তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হয় তাহার জ্বলন্ত মুত্তি-_মূল্য ১২ টাকা । 








